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 پیشگفتار

 

 

، فضزا  زدزی   یییزی  را یزرا      عصر حاضر و تحول روز افزوو  عمیز   

ادسا  ها یه ارمغا  آورده است و پژوهش ها  دادش محور دیاز یه دادزای   

د. تحزول در اتصصزاد یزا    و اشراف یه سیر تکامم  و تحول عموم و فنو  دار

دگاه  مردم دهاد، فرهنگ پویا و حص  تعامالت سیاسز  دیزاز یزه دیزرو      

ادساد  و مییرا  دادا و توادینی دارد. لذا تویزه ویزژه یزه آمزوزر دیزرو       

ادساد  و تحوالت روز افوو  پژوهش  یرا  دسصیای  یه این مهم مورد دیاز 

ادساد  آ  مز  یاشزی کزه    است. اصم  ترین سرمایه ها  هر کشور منایع 

  حیات آ  کشور امکزا  پزذیر دیسزت. اسزص اده     ییو  تویه یه آ  ادامه

  حائو اهییت دولت ها مبیل شیه است. یایی اذعا  دیزود    ارزشینیترین ثروت یامعه یه مسئمهصحیح از این دیرو یه مثایه

ا حی دیاز یه دحوه   اداره و مییریت این ثزروت و  شود و تحقق اهیاف توسعه تم که ادسا  هیف توسعه و عامل آ  محسوب 

 منبع حیات  یسصگ  دارد.         

ناسز   ییرا  و مصتیوین و ایرا  دوره ها  آموزش  یا هیف ارتقاء مهارتها  فن  ، ادسزاد  و ادراکز  یزرا  مز     ،در این راسصا

ارکنزا   ک هزا  سزعه دادزش و توادینزی    اطالعات آدا  یا پیشرفت ها  دادش یشر  در حوزه ها  مزرتب  یزا آ  و تو   دیود 

یزا   . امیی استمشارکت یو و مسئولیت پذیر خواهی یود ول، پویا،دسصگاه ها  دولص  زمینه ساز ایجاد یک سیسصم ادار  مصح

ا در پرتزو  هز هیت مییرا  و کارکنا  دسصگاه ها  ایرای  اسصا  این مهم تحقق یافصه و زمینزه   رشزی و یالنزی   سزازما      

 از  دیرو  ادساد  فراهم  ردد.  اهیاف یهس

 

 
 

 محسن پاپري زارعي 

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان بوشهر
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 مقدمه
 

 

 

هزا  ذهنز  افزراد و ایزوار     ژرفا  ت کزر و تحمیزل  آموزر مقیمه و سرآغاز یموغ فکر  و 

ز تجزارب یهزاد  حکایزت ا   آیی. ینیادین یوامع یشیار م   راهبرد  در تحول و توسعه

، ییزنش و دگزرر   ترین عوامل در تغییر مهارت، تخصصآ  دارد که آموزر یک  از مؤثر

 منایع ادساد  و تحول سازماد  م  یاشی .

آ  را عصر ارتباطات دزام  زذار  شزیه اسزت،     که   یایی اذعا  کرد که در یها  یییی 

ر و امز  دبزوده   هزیف ممزییرا  و کارکنزا        یامعزه پاسخگو  هیهها  سنص  شیوه

هزا اسزت.   خطیر آموزر مسصموم ارتقا  سطح دادش کارکنا  یزه رور مجزاز  فعالیزت   

ها  حضزور  ، غیزر حضزور ، الکصرودیکز  و     ییین منظور این مرکو در راسصا  رسالت خود در دظر دارد یا  سصرر آموزر

داشزصه یاشزی. از ییمزه    ها  مییرا  یرها  تخصص  آدالین،  ام  هر چنی کوچک در یهت توسعه دادش و شایسصگ دشست

عامزل  و مجاز  فراهم آورد  صرفه زمزاد  و اتصصزاد  یزرا  یر وارکننزی ا  و ذ  د عزا        ها  آموزر موایا  مهم شیوه

 ها  یار  و یهره ور  ییشصر منایع عیوم  و در دهایت کوچک ساز  دولت م  یاشی.مهی  در کاهش هوینه

  کنصزرل و  ، یزرا یییار  کرودزا   یر هیهاز زما  اسصا  یوشهر،  نیه دگر مرکو آموزر و پژوهش ها  توسعه و آی هیچنین

راهم یزا  زیزر را فز   موا ایزن سزاماده  راه ادیاز  ساماده یامع آموزر الکصرودیک را راه ادیاز  دیوده است. تطع زدجیره یییار  

 : دیوده است

 تغییر دحوه ارتباط آموزش  مرکو یا دظام ادار  و ذ  د عا  – 1

 سعه   فرهنگ آموزر مجاز  و اسصقبال یامعه   مخاطبا تو – 2

   مجاز   ایش چشیگیر میوا  مشارکت یه شیوهافو – 3

احز  دوره  ارد یزا طر ، مسئولیت دیهره منی  از امکادات و تجهیوات لذا این مرکو یا یرخوردار  از منایع عمی  و ادساد  غن  و

هزا   ا  دسزصگاه دیازهز مجزاز  و .....  و مطزایق یزا    ها  آموزرویینار ، ، ها  آموزش کار اهمصنوع م ترکیب  و ها  آموزش 

 .مناس  یرا  تحول و دوساز  ادار ، رسالت مذکور را تحقق یخشی ضین یسصرساز ایرای  اسصا ، 

 

 

 مهرانگیز قلي پور   

استان  مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آینده نگري مدیر

 بوشهر
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 نگری بوشهرهای توسعه و آیندهش و پژوهشمعرفی مرکز آموز

 

د را تحت تاسیس و فعالیصها  آموزش  خو 1369دیاینی   مسصقل مرکو آموزر مییریت دولص  اسصا  یوشهر از سال 

نوا  مرکو آموزر از اسصادیار  یوشهر من ک و یا ع 1371سرپرسص  اسصادیار  یوشهر آغاز دیود، این دیاینی   در سال 

سئولیت مر خود   و اسصا  یوشهر و زیر دظر مرکو آموزر مییریت دولص  کشور وظی ه تادود  و رسالت خطیمییریت دولص

ها  آموزش  و ها  آموزش  دظام ایرای  یا یهره  یر  از ییییترین تکنیکمهم آموزر را در راسصا  ایرا  سیاست

، دار  مصحولاای  ادار  و دهایصاً ایجاد یک سیسصم د کی یت کارکنا ، یهساز  روها  عمی  در امر مییریت و یهبویافصه

 پذیر را یرعهیه دارد.   یو، پاسخگو و مسئولیت پویا، مشارکت

 سصخیام  کشور، ایناها  یردامه و یودیه و امور ادار  و  و یا ادغام سازما  1381یعی از یک دهه ادجام وظی ه در سال 

 ریو  اسصا ردامهی  یک واحی مییریص  در زیر مجیوعه سازما  مییریت و مجیوعه یا دام مییریت آموزر و پژوهش یه عنوا

ریو   ردامهیسازما  مییریت و  1386یوشهر ترار  رفت. پس از آ  یراساس دسصور ریاست محصرم ییهور  از تایسصا  

عه عاودت توسمجیوعه م ها در اسصادیار  ادغام  ردیی و یه ددبال آ  این مجیوعه یه دام دفصر آموزر و پژوهش زیراسصا 

پژوهش و  موزر ومییریت و منایع ادساد  اسصادیار  یوشهر یا شرح وظای   یییی هیوما  یا ادجام وظایف تبم  امور آ

ولت از اسصادیار   دسال مجیدا دفصر یا مصویه  9پس از  ذشت  1394در سال  ها  تایعه را دیو یه عهیه  رفت.فرمادیار 

شرح  گر  یادمییریت و یردامه ریو  تحت عنوا  مرکو آموزر و پژوهش ها  توسعه و آینیه  من ک و در تال  سازما 

ها   عالیتفیه طور کم   وظایف خاص در حوزه مطالعات توسعه ا  و آموزشها  کاریرد  شروع یه فعالیت دیوده است.

 .عییه این دفصر حول دو محور آموزر و پژوهش است
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 نگری ای توسعه و آیندههوظایف مرکز آموزش و پژوهش
 

 ی     آموزش ( الف

 ها  مصوب سصاد وزارت کشور و مرکو آموزر مییریت دولص  مرتب  یا امور ها و یردامهمش  ها، خ  ایرا  سیاست

 آموزش  و پژوهش  مییریت اسصا  یوشهر

 ها  ایالغ . ها  مییریت در چارچوب سیاستها  کوتاهییت در زمینه ها  ساالده آموزرتنظیم یردامه 

 ها  اسصا ها  مییریت خاص دسصگاهیررس  و احصاء دیازها  آموزش  در زمینه.  

 اعالم یه سصا  وار مسصقر د ها  مطالعه و یررس  یه منظور شناسای  دیازها  آموزش  خاص اسصاد  یا هیاهنگ  دسصگاه 

  ذار.  مباد  سیاست

 ها  مییریت یر اساس ضوای  ایالغ .مینه  در زها  آموزش  مصوب یرا  مییرا  و کارکناایرا  دوره 

 ها  مییریت مورد دیاز اسصا  از مباد  ذیری . ها  طراح  شیه در زمینه دورهتیام یرا  اخذ تأییی دورها 
 

 :  پژوهشی (ب 

ج و ما صاید یر  امروزه یک  از مهیصرین و شایی اساس  ترین عوامل توسعه هر یامعه  تویه یه تحقیق و پژوهش و یکار

وامع یحصل پژوهش ها در توسعه یوامع و حل مسائل و مشکالت  یامعه است. یر هیین اساس است که امروزه در 

  یه حساب م  در یخش ها  اتصصاد  ، ایصیاع  و فرهنگ ا پیشرفصه و در حال توسعه،پژوهش از محورها  مهم توسعه

  هاعالیتفیا توسعه دریامعه « پژوهش» سصرر فرهنگ  ا آینی. یر اساس سیاست ها  دظام مقیس ییهور  اسالم  ایر

-یاف توسعهصرین اهها  ایرای  یرا  یهبود کی یت خیمات یه یامعه از مهیتحقیق  و پژوهش  در مراکو آموزش  و دسصگاه

 ا  کشور م  یاشی. 

ا  کشوره رشی و توسعههر دوع پیشرفت و توسعه ارتباط مسصقیی  یا تحقیقات عمی  دارد و یر اساس این اییه که 

  یه این   دولت در یردامه ها  توسعه اامروزه شاهی تویه  یی  ذار  در یخش پژوهش استپیشرفصه، در دصیجه سرمایه

گر  هش ها  توسعه و آینیه دهسصیم یر هیین اساس مراکو آموزر و پژو ها  عمی  در کشورحجم وسیع پژوهش یخش و

 وسعه پژوهش را در سراسر  کشور یر عهیه داردی.ت ر  و  -در هر اسصا  وظی ه هیایت

 راکو مهم و پیشرو دراسصا  یوشهر دیو در این راسصا یه عنوا  یک  از م ها  توسعه و آینیه دگر مراکو آموزر و پژوهش

وده ئه دیشهر اراا  را یه توسعه پژوهش و پژوهشگرا  اسصا  یوتوسعه فضاها  پژوهش  ط  سالها   ذشصه خیمات ارزدیه

 است.

در تالزز   شززایی مهیصززرین عیمکززرد در ایززن حززوزه را یصززوا  یکززار  یززر  دیروهززا  زیززیه و کارآمززی در حززوزه پززژوهش    

خزود در سراسزر     ویزه دیوشزهر عنزوا  دیزود کزه ایزن ات زا  یزه         کییسیو  راهبزر  پزژوهش اسزصا    تشکیل و راه ادیاز  

 دظیر یوده است.کشور کم

   م  توا  یه موارد ذیل اشاره دیود :از مهیصرین وظایف این کییسیو 

 ه مورد یا مشارکت دخبگا  دادشگاه   مصخصص در زمین کییصه عمی  تخصص  ذیل کییسیو  راهبر  پژوهشتشکیل

 در زمینه  مورد دظر مرتب  یا موضوعها  ایرای  دظر و مییرا  یا معاودا  دسصگاه

  معصف عموم، تحقیقات و فناور عال   ز سو  شورا ساز  اولویصها  پژوهش  و فناوراده اعالم شیه ایوم 

 اد وم  و اسصراده یادصشار و اطالع رساد  اولویصها   روه ها  تخصص  پس از  ردآور  کمیه اولویصها  پژوهش  و فناو 

 ییصه از سئول کتوس   م  عمی   دریافت پروپوزال طرح ها  پژوهش  و پایا  دامه ها  مرتب  یا زمینه تخصص  کییصه

 و اریاع آ  یه دییر کییصه  ساماده پژوهش  دفصر آموزر و پژوهش ریقط

 ن  یر  ه عمی  مبظر  کییصدها در یمسات ماهاده کییصه یا حضور تیام  اعضاء و اعالم ها و پایا  دامهداور  پروپوزال طرح

 هااصالح،  رد یا  تاییی طرحها و پایا  دامه
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 ل کییصهوس  مسئوها  یه مجریا  پژوهش تها  پژوهش  و پایا  دامهل طرحاصالح، رد یا تاییی پروپوزا ،اعالم دظر 

ناسای  و شهش و هیچنین در راسصا  حیایت و تشویق  فعاال  حوزه پژوهش اسصا  یوشهر هر ساله یا یر وار  ه صه پژو 

ها  هدسصگا وما  ها ها  مخصمف دادش آموز ،دادشگاه  ، حوزه کارکنا  و مییرا  سازتجمیل از پژوهشگرا  در حوزه

 ود. ها، ظرفیت ها  پژوهش  اسصا   یه اطالع مردم رسادیه م  شایرای  و دادشجویا  و میرسا  دادشگاه

ژوهش، م    پصهها  مهم مرکو آموزر و پژوهش ها  توسعه و آینیه دگر  اسصا  یوشهر در یر وار  ه از ییمه فعالیت

 توا  یه موارد ذیل اشاره دیود :

 و  حقیقاتتکییصه عمی  یا مشارکت دخبگا  دادشگاه   روه ها  تخصص  اعالم شیه از سو   وزارت عموم،  تشکیل

 رئیس سازما  فناور  پس ازایالغ حکم عضویت از یاد  

 ش ادصخاب یرترین ها  ه صه پژوهش هیراه یا مسصنیات و میارک  عمی  پژوه تیوین سازوکار مناس  یهت 

 تقسیم  وموزش  آارکنا  و اساتیی  و دسصه ینی   روه اساتیی یه دسصه ها   مخصمف عمی  ه رده  مییرا ، کتعیین س

 فرمها و مسصنیات  آدها یین داورا  مصخصص هر  روه 

  وحقیقات تیر اساس شیوه دامه ایالغ شیه از سو  وزارت عموم،   شارکت کننی ا عیمکرد عمی  پژوهش  م داور 

 فناور 

 یشنواره ه صه پژوهش دررتر در سه حوزه مییرا ، کارکنا  و اساتیی اعالم اسام  پژوهشگرا  ی 

 

هش  ها  پژو دگر  یوشهر در توسعه و معرف  ظرفیتها  توسعه و آینیهاز دیگر اتیامات مهم مرکو آموزر و پژوهش

  مخصمف  اه هاگاسصا  یوشهر در سطح کشور و اسصا  ایجاد یسصر مناس  یرا  حضور پژوهشگرا  در یشنواره ها و دیایش

و مم  ا مراکیمم  و یین الیمم   است که مهیصرین آدها یشنواره ها  عمم تا عیل م  یاشی. هیچنین ارتباط مسصیر 

ی مجرب اساتی وپژوهش  و یکار  یر  این اعصبارات در ادجام پژوهش ها  کاریرد  یا اسص اده از کارشناسا  یریسصه 

 م  یاشی.دادشگاه از فعالیت ها  مهم این حوزه 

  مصقاض  ها ما ارائه دصایج پژوهشها  خاص اسصاد  وزارت کشور یه مرکو آموزر مییریت دولص  و سایر موسسات یا ساز

 ها  اطالعات  و پژوهش . یه منظور غنا  یادک

ها  صگاه  دسها  ترییت مییرا  پس از هیاهنگ  یا مرکو آموزر مییریت دولص  یه دحو مقصض  یه آ اهدحوه ایرا  یردامه

 ایرای  اسصا  خواهی رسیی.
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 آن هایو اصالحیهدولت  کارمندان معرفی اجمالی نظام آموزش

سهايی و  منظهور ووانننهد  بهه نامه اجرايی فصل نهم قانون مذكور، آيین 2كشوری و ماده  مديريت خدمات قانون 58در اجرای ماده 

ووسه  مااونهت ووسهاه    « ی اجرايهی هها دسهگااه نظها  آمهويک كارمنهدان    »، تدول كارمندانبینش و مهارت  ی سطح دانش،اروقاء

ی هها گااهدسه بهه ونها     30/01/1390مهور    1834/200در قاله  بششهنامه اهناره    )وقت( جنهور یسئمديريت و سرمايه انسانی ر

 18819/92/200اهناره  ای هه طهی االهالهیه  آن و مگااقبها  برخهی اي مهواد     برای اجرا ابالغ گرديد الذكرفوق اجرايی مشنول قانون

 مهههور  394754، 14/05/1394مهههور   83078 فنهههاوری اطال(هههات(، ) 20/11/1393مهههور   145099 ،14/11/1392مهههور  

 ا االالح اده است.فگه يرمورد بايناری قرار گ 22/05/1396مور   1335268و  09/12/1394

 
 آموزش کارمندان دولتنکات برجسته بخشنامه نظام 

دان رار دااهگه و اهركت كارمنه   قه  نظها  آموياهی   ا(م اي مديران و كاركنهان( در اهنول ايهن   ) ان رسنی و پینانیونامی كارمند -

 ست. اجرايی، الزامی امفاد اين بششنامه و نیاي دسگااه  براساسی آمويای موضوع اين نظا  هادورهقرارداد كار ماین نیز در 

 22554/105موضهوع بششهنامه اهناره    )   قبلهی آمهويک كاركنهان   ی مصوب طی اده ووس  كارمندان براساس نظها هاآمويک -

ی طهی اهده ووسه     هاآمويک. نحوه اهگساب است( و مقررات مربوط، در چارچوب اين نظا  قابل اهگساب 28/12/1380مور  

 .مششص و ابالغ خواهد اد آمويک كارمندان ی نظا هادسگورالانلبا اين نظا  در  آنهاكارمندان و وطبیق 

  

 های کالن آموزش کارمندان دولتهدف

 های مگصديان مشاغل  اي طريق ووساه دانش و مهارت دولگی خدمات در ارائه اثربششی و كارايی فزايشا -1

 كارمندان دولت و مهارت ووانايی دانش سطح افزايش اي طريق دولگی بشش انسانیسرمايه  كیفی سطح اروقاء -2

 های اسالمیيکو ا(گقادات كاركنان و مديران نسبت به ارافزايش سطح باور  -3

 یو اجگنا(در ابااد مشگلف فرهنای  دولت كارمندان (نومی هایآگاهی وساهو -4

  مديريگی وظايف و اهجهت ايفای مؤثر نقش و ووساه مديران واننندسايیو -5

 های اغلی باالوربه رده اروقاءبرای  اغلی سگایاي باد دانش، مهارت و ااي دولت كارمندان سايیآماده -6

  های انسانی و كرامت انسانی و بهبود رواب  انسانیو فرهنگ سايمانی بر مبنای اريکووساه اخالق اسالمی -7

 رمندانسطح دانش، مهارت و نارک مانوی و بصیروی كا اروقاءرويآمدسايی و  -8
 

 راهبردهای آموزش کارمندان دولت 

 سايمانی   های وواننندسايی و ووساه منابع انسانی با اهداف راهبردیرک راهبردی و هنسوسايی برنامهايجاد نا 

 ااملی  و -رويکرد فرآيندی به (نوانی و واامل بین (ناالر فرآيند آمويک کپارچاايجاد ي 

  نهاب اي  ی و اجگههای آموياهی و يهادگیری بها نیايههای آموياهی اهغلی و سهايمان        هها و فرالهت  ايجاد وناس  بین برنامهه

 وکراری و یهای غیرضرورآمويک

 ايجاد انایزه خودسايی و راد مانوی، مادی، مهاروی و دانشی كاركنان به الورت خودكنگرلی 

 سرمايه انسانی اي طريق آمويک اروقاءسايی و سطح باور و ا(گقاد مديران به وواننند اروقاء 

 گیری در سطوح مشگلفهای آمويای و يادها و فرالتافزايش اثربششی برنامه 
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 های درون و برون سايمانی در وایین و وأمین خدمات آمويایاسگفاده اي منابع و ظرفیت 

 هاآمويک یالنللی در مديريت و راهبری فرآيندكاربرد اسگانداردهای ملی و بین 

 ويکهای نوين مديريت برای اجراء و اريایابی آمیورافنها و ها، روکاسگفاده اي رويکردها، مدل 

 آنهااساس وواننندی اجرايی رهای اجرايی بواگذاری اخگیارات مديريت آمويک به دسگااه 

 مدت و كاربردیهای كوواهونركز بر رويکرد آمويک 

 یآموياهای دوره اي (نلکرد بايخوردهای اجرايی و اخذ های آمويای دسگااهنظارت بر فاالیت 

 

 دولتهای کارمندان ساختار آموزش
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 و تصدی شغل بدو خدمت() های توجیهیآموزش -1

دسهگااه اجرايهی    و وظهايف  كارمنهدان جديداالسهگشدا  بها اههداف     نآانا سهاخگ  الف(، گردد كه با دو هدفمی يی اطالقهاآمويک به

قهانون  كهار،   ، محهی  و اهغلی ردی فه  هقهوق  ،كشهوری  مهديريت خهدمات   اسگشدامی، كلیات قانون و مقررات ، قوانینآنها خدمت محل

ک( مورد نیهاي بهرای وصهدی اهغل     دانش، مهارت و نار) ی اغلیهايیوواناايجاد  ب( ،اداریو نظا   ايراناسالمی جنهوری ی نظا  اساس

 مالهدور هکه   .گهردد در بهدو ورود بهه خهدمت طراههی و اجهرا مهی       رسهنی، پینهانی و قهراردادی(   ) ووس  كارمنهدان جديداالسهگشدا   

 ها است.جديداالسگشدا  منوط به طی اين آمويکكارگزينی كاركنان 

منظور افزايش ظرفیت های اجرايی موظفند به، دسگااهاصالحیه نظام آموزش کارمندان دولت 4ماده هنچنین براساس 

ا  آمويک ( نظ1/5) های اغلی و كاربردی كاراناسان مشاغل اخگصاالی خود، براساس بندكاراناسی و بهبود اايسگای

های وربیت كاراناسان مشاغل نسبت به طراهی و ودوين برنامه خدمت(، های وصدی اغل بدوموضوع آمويک) كارمندان

های عمومی آموزش های مدیرانآموزش
 گیو فرهن

های توجیهی و آموزش های شغلیآموزش
 تصدی شغل بدوخدمت

نظام آموزش 

 کارمندان دولت

ویژه کارمندان 
 استخدام آزمایشی

 ارتقاء شغلی

تمدید قراردادکار 
 معین

مدت خارج از کوتاه
 کشور

 فرهنگی و اجتماعی

 های اداریتوانمندی

عمومی فناوری 
 اطالعات

 تعالی معنوی مدیران

ای الی حرفهتع

 مدیران
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در ) در كنیگه راهبری آمويک برای كارمندان بدو اسگشدا  و بدو وصدی اغل هااخگصاالی اقدا  ننوده و پس اي وصوي  برنامه

های وربیت كاراناسان بايسگی هداكثر وا پايان سال اول ورود به خدمت افراد و وا برنامه الورت وغییر اغل( آن را اجرا ننايند.

 اش ماه اول وصدی اغل جديد اجرا اود. 
 

  های شغلیآموزش -2

  ،اهغلی  اروقهاء ههای  آمهويک  -2، های ويههه كارمنهدان اسهگشدا  آيمايشهی    آمويک-1اوند: ار دسگه وقسیم میهای اغلی به چهآمويک

 .های كوواه مدت خارج اي كشورمويکآ -4 ،های ونديد قرارداد كار ماینويکآم -3

 اهود كهه بهه منظهور ايجهاد دانهش، مههارت و ناهرک         مهی  اطهالق  هايیآمويک به :های ويهه كارمندان اسگشدا  آيمايشیآمويک -2-1

ی بهه  دا  آيمايشه ها برای وبهديل وضهع اسهگش   مويکو طی اين آ اوده میئاغلی كاركنان آيمايشی در طول دوران اسگشدا  آيمايشی ارا

 است.  قطای، الزامی رسنی

 ههارت و ناهرک( مهورد نیهاي كاركنهان     دانش، م) های اغلیكه ووانايی اودهايی اطالق میبه آمويک اغلی: اروقاءهای آمويک -2-2

اهغلی   اروقهاء ننايهد و  ر طول مسیر اهغلی فهراهم مهی   د اروقاءمنظور انجا  الحیح وظايف اغل و رسنی، پینانی و قرارداد كار ماین را به

 ست.  هاو ونديد قرارداد پینانی و قرارداد ماین كار منوط به طی اين آمويک آنها

دانهش، مههارت و   ) های اهغلی يجاد ووانايیگردد كه به منظور امی يی اطالقهاآمويک بهماین: ر های ونديد قرارداد كامويکآ -2-3

يهن  نهوط بهه طهی ا   مگونهه كاركنهان   گهردد. ونديهد قهرارداد ايهن    برای كارمندان قرارداد كار ماین طراههی و اجهرا مهی   نارک( مورد نیاي 

 هاست.آمويک
 

 فرهنگیو  یعمومهای آموزش -3
 اود:  می يير وقسیم سه دسگه فرهنای بهو ی (نومهای آمويک

 پهذيری فرهنهگ  ، مانهوی، اخالقهی  منظور راهد فاهايل   به د كهاومی اطالق هايیآمويک به :و اجگنا(ی های فرهنایمويکآ -3-1

 .اودیم ارائه اداری و مديران در نظا  كارمندان انسانی رواب  سايیو بهینه سايمانی

رک (نهومی  دانهش، مههارت و ناه    منظور افهزايش به گردد كهمی اطالق هايیآمويک به اداری: هایوواننندیهای آمويک -3-2

   .اودهای فردی طراهی و اجرا میمروب  با مأموريت و وظايف (نومی دولت و دسگااه اجرايی و يا وواننندی

ريزی كشور ت و برنامهالادره اي مااونت ووساه مديريت و سرمايه انسانی سايمان مديري 14/5/1394براساس بششنامه مور  

 لی و ونديداغ اروقاء، ويهه كارمندان اسگشدا  آيمايشی) ی بدو خدمت، اغلیی آموياهادورهووانند های اجرايی میدسگااه

و  كشور ناریههای ووساه و آيندهای فرهنای و (نومی را رأسا  و يا اي طريق مركز آمويک و پهوهشقرارداد(، آمويک

ريزی هبرنام ومان مديريت الالهیت اده ووس  ساي وأيیدسسات ؤسسات آمويک (الی و مؤها و مواهدهای اسگانی، دانشااه

 ريزی و اجرا ننايند.سسات، برنامهؤاده برای م وأيیدها با ووجه به هیطه كشور و اسگان

ی ورافنه ی كاركنهان را در ههويه   هها یووانننهد گردد كهه  يی اطالق میهاآمويکبه : ی اطال(اتورافنهای (نومی آمويک -3-3

مااونت ووساه مهديريت و سهرمايه    14/05/1394مور   82999 نارهبششنامه ا براساس دهد.می اروقاءاطال(ات در سطح (نومی 

اي آنجا كه ونامی كاركنان دولهت  ، هاريزی اسگانريزی كشور )وقت( به سايمان مديريت و برنامهانسانی سايمان مديريت و برنامه

سنوات  ، را در02/11/1381مور   203222/1903(، موضوع بششنامه اناره ICDLگانه فناوری اطال(ات )های هفتبايد مهارت

بااد، لذا نیهايی  قبل گذرانده بااند و ارط الي  برای افراد جديداالسگشدا  نیز دااگن گواهی و مهارت الي  در اين خصوص می
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رند، بايهد اي  های مذكور داهای اجرايی وجود ندااگه و كارمندانی كه نیاي به طی دورهها ووس  دسگااهبه ادامه برگزاری اين دوره

 طريق خودآمويی نسبت به فراگیری آن اقدا  ننايند.

نسبت به  20/11/1393مور   145099های اجرايی می ووانند به اسگناد بششنامه اناره براساس بششنامه مذكور، دسگااه

سا(ت(  22) ايانهربا ای و اداری كار های هرفهوحت (نوان مهارت «ج»بند  1كد پیشرفگه موضوع  ICDL واريف و اجرای دوره

وجود ماكز آيمون وواند ووس  مربرای كاركنان خود اقدا  ننايند. ارييابی اين دوره می های آمويای،به (نوان يکی اي سرفصل

وری ای فنهاهدورلیه های اجرايی مکلفند برای برگزاری كدسگااه سسه مجری آمويک انجا  اود.ؤالالهیت اده يا خود م وأيید

 الالهیت اده اسگفاده ننايند. وأيیدمدرسین اطال(ات اي 

 

 های مدیران آموزش -4
افزايهی و  و بصهیرت  بهبهود ناهرک   ههای در يمینهه  ی مهديران اهرفهواالی مانوی و  در راسگای گردد كهمی اطالق هايیآمويک به

گهردد. طهی ايهن    مهی  طراهی و اجهرا  «مدیران سامانه و برنامه آموزش»در چارچوب  و فنی ، ادراكیانسانی هایمهارت ووساه

های مهديران  آمويک است.ای الزامیو ونديد مدت مديريت هرفه اروقاءها براساس برنامه آمويک مديران برای انگصاب، آمويک

 .اوندطبقه بندی میای مديران الی هرفهوا -االی مانونی مديران، بو -الفبه دو بشش 

 

 معرفی سامانه آموزش مدیران

نظها    «4/5 بنهد »و  30/1/1390مهور    1834/200بششهنامه اهناره    «3بنهد  »قانون مديريت خدمات كشهوری و   56در اجرای ماده 

ووسهاه   ووسه  مااونهت   32664/90/200طهی بششهنامه اهناره     15/12/1390مهور   مذكور سامانه و برنامهه آمهويک مهديران در    

 ای اي اهم اين سامانه (بارت است اي:چکیده ده است.وقت( ابالغ ا) جنهوریسئمديريت و سرمايه انسانی ر

 
 اهداف

 بها پیشهرفت   آنهان  ههای یيووانها  سهاخگن  و مگناسه   مديران و ادراكی ، انسانیفنی هایو واالی مانوی و ووساه مهارت اروقاء (الف

 .های مديريگیایابی و نقشو اري ، نظارت، هدايت، سايماندهیريزیبرنامه هایدر يمینه فناوریو  دانش

 جديد. هایمسئولیت پذيرک كارمندان برایو ی اهرفه مديران ساخگن آماده (ب

 

 سامانه آموزش مدیران

ي ای و سیاسهی اسهت كهه ا   های اجرايی آمويک و وربیت مديران هرفهمنظور اي سامانه آمويک، مجنو(ه اهداف، ساخگار و روک 

 اود.ران در سطوح مشگلف طراهی و اجرا میطريق آن برنامه آمويک مدي

 

 برنامه آموزش مدیران

 ها و اقدامات آمويای هدفنند است كه براساس سامانه آمويک و اههداف و راهبردههای آموياهی مهديران در دو    مجنو(ه دوره 

 اود.بشش وربیت مدير و آمويک مديران طراهی و اجرا می

 



  

 

17 

 1قبل از انتصاب() برنامه تربیت مدیران
بهه   اروقهاء و مهديران مسهگاد    منظور پرورک و ووسهاه كاراناسهان  به كهاود می ای اطالقهای آمويای و ووساهمجنو(ه برنامه به

 اود.ای طراهی و اجرا میيريت هرفههای مدپست

 
 های حین انتصاب مدیرانآموزش

و  بهبهود ناهرک   ههای در يمینهه  ی مهديران اهرفهه واالی مانوی و  سگایدر را كه اودمی ای اطالقووساه هایها و فاالیتمجنو(ه آمويک به

ای و سیاسهی اجهرا   ، طراههی و در دوران وصهدی پسهت مهديريگی مهديران هرفهه      و فنهی  ، ادراكهی انسانی هایمهارت افزايی و ووساهبصیرت

 است.ای الزامیرفهخدمت مديريگی مديران سیاسی و هها براساس سامانه و برنامه آمويک مديران در طول دوره . طی اين آمويکاودمی

های خودسايی، راد اخالقی، و سايندگی مانوی برای افراد است كه اي طريق افزايش مارفهت دينهی و   ايجاد يمینه تعالی معنوی:

 گردد.ها و مارفت دينی به قل  آنان هاالل میها و دانسگنیوانیق آگاهی

ههای الي  بهرای   های مديريگی و اايسهگای ها، نقشافزايی و ووساه مهارتی بهبود نارک و بصیرتهاايجاد يمینه ای:تعالی حرفه

  .انجا  وظايف مديريگی

ههای مهديريت سیاسهی    اسهگثناء سهنت  ههای اجرايهی، بهه    های مديريگی و سرپرسگی دسهگااه ونامی (ناوين پست ای:مدیران حرفه

  اوند.ای ولقی میهنگراي آنان، مديران هرفهقانون مديريت خدمات كشوری و  71موضوع ماده 

هها،  ها، ورياهااه های اجرايی نظیر مدارس، بینارسگانآن دسگه اي واهدهای (نلیاوی يا اجرايی دسگااهمديران  ای عملیاتی:مدیران حرفه

 نهايی دسگااه را به (هده دارند. الولین كه وولید، وأمین و ارائه خدمات االلی ومای و مراكز ناهداری ها، مراكز فنی و هرفهمويه

های سهايمانی را در واههدهای سهگادی بهر (ههده      ها و برنامهمشیها، خ مديرانی كه وظیفه اجرای سیاست ای پایه:مدیران حرفه

 .سطح آنهاهای مديريگی همها و سنتدارند؛ مانند: رؤسای ادارات، رؤسای گروه

ه هناهنای و ايجاد اروباط بین سطوح (الی )مقامات( يا مهديران اراهد را در واههدهای سهگادی بهه      مديرانی كه وظیف ای میانی:مدیران حرفه

 .سطح آنهاهای مديريگی همها، مؤسسات دولگی و مراكز مسگقل و سنتكل و مااونین آنان، مااونین سايمان(هده دارند؛ مانند: مديران

ريهزی كهالن، ههدايت و نظهارت (الیهه بهر       گهذاری، برنامهه  مشهی خه   ی،گذارمديرانی كه وظیفه سیاست ای ارشد:مدیران حرفه

و  دولگهی  مؤسسهات  ،هها سهای سهايمان  ؤهها، ر اامل مديران (امل اهركت در واهدهای سگادی به (هده دارند؛  (نلکرد دسگااه را

 .آنها سطحهای مديريگی هممراكز مسگقل و سنت

 23/03/1390مور   6643/206نامه اناره وصوي  4و  3ه اراي  ماده كلیه كاراناسانی ك شغلی: ارتقاءکارشناسان در مسیر 

 اود.ای را دااگه و فهرست آنان در بانک اطال(ات مديران دسگااه ثبت اده يا میانگشاب و انگصاب مديران هرفه

 (نلیهاوی، ح ای در سهطو قانون مديريت خهدمات كشهوری و مهديران هرفهه     71ونامی مديران سیاسی موضوع ماده : دامنه شمول

اهورای (هالی    23/3/1390مهور    6643/206نامهه اهناره   وصهوي   4و  3پايه، میانی و اراد و هنچنین كاراناسان موضوع مهاده  

 اود.موضوع انگشاب و انگصاب مديران( مشنول سامانه و برنامه آمويک مديران می) اداری
                                                                            

ههای (نهومی مهديريگی    ههای اجرايهی موظفنهد اايسهگای    سايمان اداری و اسگشدامی كشور، دسگااه 04/11/1396مور   1657363بششنامه اناره  «2-1بند »براساس  -1

مهور    11851/93/206اهناره  نامهه  وصهوي  موضهوع   ،ههای اجرايهی  يران را براساس اراي  مندرج در برنامهه آمهويک و وربیهت مهديران آينهده دسهگااه      دكارمندان و م

 اي طريق كانون ارييابی مورد سنجش قرار دهند. ،به سطوح بادی مديريگی اروقاءاورای (الی اداری، قبل اي انگصاب و يا  05/09/1393
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 ایهای آموزشی مدیران حرفهبرنامه
 

 ارشد میانی پایه انتصاب های آموزشی قبل ازبرنامه

ی آمويای مديران براساس هادوره

 هااايسگای

براساس نگايج هاالل اي ارييابی  های (نومی مديريتهای اايسگایآمويک

 های اخگصاالی مديريتهای اايسگایآمويک اود.ها مششص میدر كانون

 ارشد میانی پایه های آموزشی حین انتصاب مدیرانبرنامه

 ی آمويای مشگرک مديرانهادوره

 96 152 130 يتهای آمويای وشصصی مديردوره

 108 108 96 های واالی مانویآمويک

    دسگااهی() صاالی سطح پیشرفگههای آمويای اخگدوره

 

  1های اجراییبرنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه
گرايهی و  دانهش »الاهالی( مبنهی بهر    مدظلهه ) الغهی مقها  ماظهم رهبهری    های كلهی نظها  اداری اب  سیاست «4بند »در راسگای اجرای  

قانون مديريت خدمات كشوری  «115 ماده -11بند » و به اسگناد« مديران اروقاءساالری مبگنی بر اخالق اسالمی در نص  و اايسگه

ه انسهانی نقشهه راه االهالح نظها  اداری،     برنامه مديريت سهرماي  «7بند »( قانون ياد اده و نیز وکلیف مقرر در 56) و در اجرای ماده

مههور   560/93/206اههناره بههه  جنهههور محگههر ووسهه  رئههیس «هههای اجرايههیبرنامههه آمههويک و وربیههت مههديران آينههده دسههگااه»

 ابالغ اده است. 20/01/1393

 

 تعاریف

 های اجرايی است.ااهنیاي دسگ وردای مهرفه منظور پرورک و ووساه مديرانهای (نومی مديريت بهفرآيند ووساه اايسگای برنامه:

اود كه به يک فرد امکان اده اي سوی مااونت اطالق میهای وایینها و نارکای اي دانش، مهارتبه مجنو(ه: شایستگی

 آمیز انجا  دهد.طور موفقیتبه سطوح باالور، به اروقاءا پس اي اهراي پست مديريت و يا ردهد وا بگواند وظايف مديريگی می

ها و ارييابی وضع موجود افراد، كنبودهای دانشی، ای است مسگند كه براساس اايسگاینااره (:Profile) مرخ شایستگینی

 دهد.وح باالور، نشان میبه سط اروقاءهای مديريگی و يا مهاروی و نارای آنان را برای آمادگی پذيرک پست

بنای م و بر ولگی( ووس  مااونت هسگند كه طی فرآيندی رسنیدولگی و غیرد) ادهالالهیت وأيیدمراكز  کانون ارزیابی:

ی اهراي ه آنان براهای كارمندان و وایین میزان ووان بالقومااونت نسبت به ارييابی اايسگای وأيیدها و ابزارهای مورد ااخص

 ننايند.های مديريگی اقدا  میپست

ها، مراكهز فنهی و   ها، مويهها، ورياااهجرايی نظیر مدارس، بینارسگانهای اآن دسگه اي واهدهای سايمانی دسگااه واحد عملیاتی:

 ای و مراكز ناهداری مالولین هسگند كه وولید، وأمین و ارائه خدمات االلی و نهايی دسگااه را به (هده دارند.هرفه

 اود.گیرند، اطالق میر ننیه در يمره واريف واهد (نلیاوی قراهای اجرايی كبه آن دسگه اي واهدهای دسگااه واحد ستادی:

قهانون   71های مديريت سیاسهی منهدرج در مهاده    های اجرايی به اسگثناء پستهای مديريگی دسگااهونامی پست ای:مدیریت حرفه

 .یمديريت خدمات كشور
 

                                                                            

 اورای (الی اداری 05/09/1393مور   11851/93/206اناره نامه وصوي  -1
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 1ایحرفه های عمومی مدیراندستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی

ای و مهدل اايسهگای   ای، ووساه اايسهگای (نهومی مهديران هرفهه    های (نومی مديران هرفهاايسگای ،براساس اين دسگورالانل

 ای مارفی اده است.(نومی مديران هرفه

 

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

ههای آموياهی   منهدی اي مدرسهان واجهد الهالهیت وهدريس در دوره     رهمنظور ايجهاد بسهگرهای الي  بهرای بهه    اين دسگورالانل، به

 كاركنان دولت ابالغ اده است.

 

 نظام آموزش کارکنان دولت های مرتبط با نکات مهم بخشنامه

نسانی سرمايه ا يه كنیگهيیدوأهای اغلی، بايد در روبه اروقاءی آمويای كاركنان برای هادورههای اجرايی در اهگساب دسگااه -1

 با ر(ايت موارد ا(ال  اده در بششنامه( اخذ ننايند.) را

سانی كه ت اي مدرهای كاركنان دولاده موظفند برای ارائه آمويکالالهیت وأيید مؤسساتهای اجرايی و مراكز و دسگااه -2

 اسگفاده كنند. ،گواهینامه الالهیت ودريس دارند

ساس وفکیک سگاد و واهدهای اسگانی، براخود را بهنه ساال یهای آمويابرنامهمششصات های اجرايی موظفند دسگااه -3

وضوع ، م«های اجرايیهای آمويای ساالنه دسگااهدسگورالانل وهیه و وصوي  برنامه»در بینی اده الزامات و فرآيندهای پیش

ااه با دسگ نیسرمايه انسا كنیگه، پس اي وصوي  14/11/1392مور   18819/92/200بششنامه اناره  «2اناره »پیوست 

 ند.ل نناياماای باالورين مقا  مسئول نیروی انسانی، جهت ارييابی به سايمان اداری و اسگشدامی كشور ارسا

ريزی نامهند براساس برهای اجرايی مکلفنامه اجرايی فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوری، دسگااهآيین 3به اسگناد ماده  -4

سگااه سنواوی د ر بودجها(گبارات آمويای و بهسايی منابع انسانی را وایین و دهای سرانه ابالغی، ساالنه آمويای و ااخص

 بینی ننايند.پیش

اثربششی اجرای اين  روقاءاهای مورد نظر و های مديريگی (نومی مديران مبگنی بر اايسگایآمويکاهنیت با (نايت به  -5

ريزی و امههای اجرايی سطح ملی و اسگانی، برنلیه دسگااهو مواد آمويای اسگاندارد در ك ها اي طريق اسگفاده اي محگوادوره

های آمويک و مديريتهده مركز آمويک مديريت دولگی و (ای الرفا  بر های آمويای مصوب مديران هرفهاجرای دوره

 «71»ماده ها، آمويک مديران سیاسی )مقامات موضوع ريزی اسگانمان مديريت و برنامهناری سايهای ووساه و آيندهپهوهش

دمت بر های آمويای ووجیهی بدو خقانون مديريت خدمات كشوری( بر (هده مركز آمويک مديريت دولگی و اجرای دوره

سايمان  ناریهای ووساه و آيندههای آمويک و پهوهشديريتمهای اجرايی، مركز آمويک مديريت دولگی و (هده دسگااه

 بااد.ها میريزی اسگانمديريت و برنامه

 

 

                                                                            

 ن اداری و اسگشدامی كشورسايما 04/11/1396مور   1657363بششنامه اناره  -1

 سايمان اداری و اسگشدامی كشور 29/08/1397مور   464185بششنامه اناره  -2
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 های انگیزشی آموزشوکارهاهای آموزشی، امتیازات و سازواهینامهگ

 اوند: بندی میبه دو دسگه يير طبقه های آمويایگواهینامه 

 نوع اول هایگواهینامه-1

  گردد.ا(طا می كنندگاناركت به مدتكوواه آمويای هایها يا پودماناي دوره هر يک در پايان هايی كهگواهینامه

 

 های نوع دومگواهینامه-2

فهوق   ديهپلم، لیسهانس و  نظیر فهوق حصیلی مگناظر، وماادل مدارک ووانند اي مزايای اسگشدامی هايی كه دارندگان آن میگواهینامه

 لیسانس، برخوردار اوند.

 .باادمی «پهوهشیه  وشصصی»و  «وشصصی»، «مهاروی»امه آمويای نوع دو : سطوح گواهین -2-1

(نوان مدرک پايه( و ديار به) ی رسمی با ارزش علمیبودن مدرک تحصیل در صورت دارای گواهینامه نوع دو  ا(طا -2-2

 پذير است.در طول خدمت برای هر كارمند امکان صرفاً یکباراراي  الي  

شماره  شنامهپهوهشی اي واريخ ابالغ بشه سطوح مهاروی، وشصصی و وشصصی  یهای نوع دو  در ونامالدور گواهینامه -2-3

 است. امگیاي الي  هدنصابمنوط به اركت افراد واجد اراي  در آيمون جامع و كس   14/11/1392مورخ  18819/92/200

 ااد.های (نومی و فرهنای مصوب بوواند آمويکها برای اخذ گواهینامه نوع دو  میپنجم كل آمويکهداكثر يک -2-4

 ويای نوع دو  قابل اهگساب نیست.ی گواهینامه آمهای ووجیهی بدو اسگشدا  براآمويک -2-5

 

 ـ پژوهشی تخصصی تخصصی مهارتی نوع دوم گواهینامهمدارک و شرایط اخذ 

 لیسانس فوق ديپلم مگوسطه ديپلم مدرک وحصیلی پايه

 سا(ت 160 سا(ت 200 سا(ت 200 هداكثر آمويک قابل قبول در يک سال

 سا(ت 160 سا(ت200 سا(ت 240 هنایهدنصاب سا(ات آمويک (نومی و فر

 سا(ت 640 سا(ت 800 سا(ت 960 مديران هدنصاب سا(ات آمويک اغلی/

 سا(ت 800 سا(ت 1000 سا(ت 1200 بدون اهگساب سطح قبل() كل سا(ات آمويک

 سال 5 سال 5 سال 6 انگظار( يمان) ی يمانی هداقلطی آمويک در دوره

 االتوحقیقات و پیشنهادها، ابگکارات، مق

 )با وأيید كنیگه سرمايه انسانی( 
 سا(ت قابل قبول و كسر اي كل 200وا 

 دارد دارد دارد آيمون جامع

 يک طرح در يمینه اغلی --- --- ارائه وحقیق

 نوع دو  با مدارک گواهینامههنگراي ادن مزايای اخذ 

 دانشااهی

 فوق ديپلم

 )كاردانی(

 لیسانس

 )كاراناسی(

 لیسانس فوق

 ی اراد()كاراناس
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 های نوع دومفرآیند اجرایی صدور گواهینامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های اجرایی استانتشکیل پرونده و بررسی توسط دستگاه

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

 ارسال به سازمان اداری و استخدامی کشور 
 نفره 3در کمیته  جهت تأیید نهایی

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

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

 ی شغلی در دستگاهمون جامع و گذراندن طرح پژوهشزآ
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 های اجراییمراحل آموزش در دستگاه

 گردد.ها و وایین اهداف میاامل ودوين اسگراوهی الف( سیاستگذاری:

 ويای برایوع آمنبیند؟ چه گردد. چه كسی بايد آمويک باامل وایین نوع و مقدار آمويک به وفکیک پرسنل می ب( نیازسنجی:

 رفع نیاي در داخل و خارج سايمان؟

 وایین -1ي: ااامل ونامی اطال(ات موجود در يک دوره آمويای و چاونای اجرای آن است كه (باروند  ج( طراحی آموزشی:

  ،آمويک روک -6 ،کفناوری آموي -5 ،محگوای آمويک -4 ،ويایاهداف آم -3 ،های آمويایسرفصل -2، (ناوين آمويای

 .يهگی مدرسانو -9 ،روک اريایابی – 8 ،كنندگاناراي  اركت -7

 هایمالک یاي ونمنابع مورد  ها، يمانبندی اجرا،، روکكنندگاناركتبرگیرنده اهداف، انگظارات،  در آموزشی: ریزید( برنامه

 اريایابی است.

س اي پن آمويک، قبل اي آمويک، هی) های آمويایبرنامههای الي  برای اجرای اامل پشگیبانی ( مدیریت اجرایی آموزش:ـه

 گردد. آمويک( می

ي قبهل وایهین   اهها و اسهگانداردهای   گیری نگايج آمويک اي طريق مالکاامل اندايی و( ارزشیابی و پایش و بهبود فرآیند آموزش:

مان كارآيی سهاي  ووری و يا افزايش بهره گذاری سايمان در امر آمويک موج  بهبود (نلکرد كاركنانگردد. آيا سرمايهاده می

 اده است؟

مه(، بششههنا «3» منهدرج در مهاده  ) مهدل سیسههگنی آمهويک و مایارههای االهلی و فر(هی      سههای اجرايهی موظفنهد براسها    دسهگااه *

ورد مه ، طهور كلهی كیفیهت فرآينهد آمهويک را براسهاس پرسشهنامه ارييهابی آمهويک         فرآيندهای اجرايهی، سهاخگار آمهويک و بهه    

 رييابی قرار داده و نقاط قابل بهبود را اناسايی و االالهات الي  را انجا  دهند.اخود

ه ( بششهنام 1) ههای اجرايهی در بشهش پايهانی پیوسهت اهناره      پرسشنامه ارييابی مایارهای االلی و فر(ی آمويک در دسگااه نکته:

 درج گرديده است. 14/11/1392مور  

 «ف، ب، ج و دههای اله  فهر   »های آمويای ساالنه كارمندان خود را در قال  نامههای اجرايی مکلفند مششصات كلی بردسگااه*

مسگقر در سهايمان  ) انیكنیگه سرمايه انس وأيیدسگادی و اسگانی( را پس اي ) های آمويای ساالنه مصوبای اي برنامهوکنیل و نسشه

 نايند.كشور ارسال ن اداری و اسگشدامین مركزی مگبوع( با اماای باالورين مقا  مسئول آمويک دسگااه، به سايما

 

 اهم الزامات

 های (نومی و اخگصاالی، مديريگی و (نومیر(ايت نسبت آمويک -1

 های سايمانی و اغلی با رويکرد مهاروی و كاربردیونركز بر آمويک -2

 ونركز بر كیفیت به جای كنیت -3

 گردد.امی میهای با اريک اسگشدی گواهینامههای بلندمدت كه منجر به ا(طاو يا پودمان هادورهمننو(یت برگزاری  -4

 ای كارمندان( سا(ت بر 40سا(ت برای مديران و  60) اده برای كارمندان و مديران بینیپیشر(ايت سرانه آمويای  -5
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 نحوه محاسبه نفرساعت آموزش

 کنندگان دورهشرکت ها در وادادهای میزان سا(ت هر يک اي دورهضربمجنوع هاالل

 

 نحوه محاسبه سرانه آموزش کارکنان

 ی آمويای كاركنان وقسیم بر واداد كل كاركنانهادورهمجنوع نفرسا(ت 

 نحوه محاسبه سرانه آموزش مدیران 

 ی آمويای مديران وقسیم بر واداد كل مديرانهادورها(ت سفرمجنوع ن

 های اجرايیهای آمويای ساالنه مورد نیاي كارمندان و مديران ووس  سگاد مركزی دسگااهاناسايی دوره

ت ملی، ا به الورها(ال  به واهدهای اسگانی برای نیايسنجی فردی و مششص ادن قلنرو جغرافیايی اجرای دوره

 سگادی و اسگانی به وفکیک مديران، سرپرسگان و كارمندان 

 وصوي  در كنیگه اجرايی آمويک وهای اجرايی اسگان های الف، ج و د ووس  دسگااهوکنیل فر 

 های مذكور به اورای راهبری ووساه مديريت )مسگقر در سايمان مركزی مگبوع( ارسال فر 

گاد ووس  س (ب فر )س اسگانی براسا واهدهایهای الف و ا(ال  به های فر انی بر مبنای دادهاهصاء سهم واهدهای اسگ

 دسگااه اجرايی

 فرآیند نیازسنجی آموزشی
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 ضروری نیست:  «ب»و  «الف»های های آموزشی زیر در فرمها و پودماندوره بینیپیش

 .سگانی برسدآمويک واهدهای ا يیدوأها قبل اي اجرا بايد به ايناونه دوره. های مروب و كارگروه های مصوب اورای فنیرهدو -1

وروی  با هناهنای هیأت (الی ها بايد بهاين دوره ؛هراستمور أمگزينش و مسئول های اغلی های مروب  با راگهدوره -2

 هاد رياست جنهوری اجرا اوند.گزينش و اداره هراست كل كشور مسگقر در ن

 ؛های آمويای خارج اي كشورها و دورهبورس -3

ی اکی براهايی كه مجوي آنها ووس  دفگر آمويک مداو  جاماه پزاکی ويارت بهداات، درمان و آمويک پزدوره -4

 اود.ااغالن ذيرب  در اين وياروشانه الادر می

 

 آموزشی هایفرآیند ثبت نام در دوره

 ی آموزشی به صورت فردیهادورهر دالف( ثبت نام 

 فی نامه اي سوی دسگااه اجرايی مگبوع مبنی بر اركت در دوره آمويای با ذكر كد ملی( ارائه مار1-الف

 ضنینه وقويم آمويای( ) ( وکنیل فر  ثبت نا 2-الف

 تقویم یه شیاره حساب  در این ها  آموزش  منیرج  ارائه اصل فیش واریو  شهریه یراساس م اد ییول شهریه دوره3-الف

 طبق ییول ذیل :

 

 

 

 

 

 

 

 

 هینام در دوره آموزشی به صورت گروثبت (ب

گیران ای مکگوب ضنن درخواست برگزاری دوره، نسبت به مارفی فرااه اجرايی مگقاضی موظف است طی نامه( دسگا1-ب

 اقدا  ننايد.

 م به انارهوقويهای آمويای مندرج در اين پرداخت اهريه دوره ووس  دسگااه اجرايی براساس مفاد جدول اهريه دوره( 2-ب

 هساب فوق الذكر و ارائه آن قبل اي برگزاری دوره.

ه دوره يا اود، دسگااه مربوط موظف است اهريمی ی آمويای كه برای آنها قرارداد آمويای ونظیمهادوره( در مورد 3-ب

 های مورد درخواست را براساس مفاد قرارداد پرداخت كرده و فیش واريزی را وحويل دهد.دوره

 

 شرایط ثبت نام (ج

  فراگیهران و  وناس  اغل مورد وصدی با نهوع دوره آموياهی( ووسه   ) های آمويایكنندگان در دورهر(ايت اراي  اركت -1

 های اجرايی الزامی است.دسگااه

ی ووسهاه و  هها پههوهش مهديريت آمهويک و   ، نا  در دوره، در الورت به هدنصاب رسیدن جهت برگهزاری دوره پس اي ثبت -2

ننايهد. در الهوروی كهه كهالس بهه      ناری اسگان، يمان قطای دوره را به راب  آموياهی دسهگااه اجرايهی مربوطهه ا(هال  مهی      آينده

 تمرکز وجوه درآمد اختصاصی سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان حساب

 4001004503025663 شماره حساب
 IR  700100004001004503025663  شماره شبا

 376004573102500000000000000073 شناسه واریز
 بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران نام بانک
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وجوه دريافگی طبق جدول اسگرداد اهريه مندرج در اين وقهويم اي سهوی مهديريت پرداخهت      ،هدنصاب الي  جهت وشکیل نرسد

 خواهد اد.

رائهه  ا در مو(هد مقهرر ا  رويت پذيرک فراگیران با افرادی است كه مدارک ثبت نا  اول ،هابا ووجه به محدوديت ظرفیت كالس -3

 ننايند.

واهداد مگقاضهیان    های آمويای در الورت وجود وقاضا و بهه هدنصهاب رسهیدن   ، ساير دورهبینی ادههای پیش(الوه بر دوره -4

 های اسگان برگزار خواهد اد.آنها در محل هر يک اي اهرسگان

آمهويک  مديريت  ستابااد . بديهی آمويای منوط به واريز اهريه دوره می هاینا  افراد جهت اركت در دورهتقطایت ثب -5

ماهذور   ،کهرده بااهند  اي پذيرک افرادی كهه قبهل اي اهروع دوره، اههريه خهود را پرداخهت ن       ناریآيندهی ووساه و هاپهوهشو 

 .خواهد بود
 

 انضباطیـ مقررات آموزشی 

اي مقهررات   يیهها كنندگان و رابطین محگهر  آمهويک را بهه بشهش    ووجه اركت ،ی اي هرگونه مشکالت اهگنالیمنظور جلوگیربه

 :ميیننایجل  م، هاآمويای دوره

 .ستامجاي آنها در دوره، غیرلذا غیبت  ؛اوندیكنندگان در طول دوره به (نوان مأمور اي سايمان خود ولقی مكلیه اركت -1

 ت.اسالزامی  ،طبق برنامه ا(ال  اده ،آمويای یهاتیدر ونامی فاال كنندگاناركتهاور  -2

 بهیش اي  نبايهد  ،اسهت  ناهری ی ووسهاه و آينهده  هها وهشپهه و  آمويکمديريت كه وششیص آن بر (هده  ،هداكثر غیبت مجاي -3

 ق اركت در آيمون را نشواهد داات.فراگیر ه ،الورتدر غیر اين ؛بااددوره ا(ات آمويای دهم سيک

 :داومیغیبت فراگیر موجه محسوب  ،موارد ييردر 

 ؛(برادر و خواهر هنسر، فريند، مادر، پدر،) فوت بسگاان درجه يک 

 ناریی ووساه و آيندههاپهوهشو آمويک مديريت ید أيل و مدارک با ويمگرقبه مسگند به دالهادثه غیر . 

 كننده ا(ال  خواهد اد.اجرايی مارفی یاهه دسگااهب ،كنندگان در پايان دورهمجنوع سا(ات غیبت اركت -4

 است.امگیاي  100اي  60 ،ی آمويایهادوره برای هنههداقل ننره قبولی  -5

 

 مقررات و ضوابط صدور گواهینامه پایان دوره

 بااد.می منوط به هاور منظم فراگیران در كالس، مطابق مدت يمان دوره آمويای، اركت در آيمون پايان دوره آمويای -1

 بااد.یمواب  آمويای لیست هاور و غیاب ارائه اده اي سوی مدرس براساس ضها، كالسنای میزان هاور فراگیر در مب -

 موج  هذف فراگیر اي دوره خواهد اد.، غیبت بیش اي هد مجاي در كالس -

ووانند با ير میيوارد در م ی آمويای كه در يمان مقرر، موفق به اركت در آيمون پايان دوره نشوند، ونهاهادورهفراگیران  -2

 :ارائه درخواست، در آيمون مجدد اركت ننايند

 فوت بسگاان درجه يک فراگیر -

 موريت اداری با ارائه نامه اي رئیس دسگااه محل خدمتأا(زا  به م -
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 ؛لی خواهد بودروي پس اي واريخ برگزاری آيمون اال 15برگزاری آيمون مجدد برای فراگیران مشنول، هداكثر طی  توجه:

 بديهی است چنانچه درخواست فراگیر در مهلت وایین اده ارسال نشود، فراگیر اي دوره هذف خواهد اد.

ويل سبت به وحنوظفند وحقیق( برای اريایابی دوره وایین اده بااد، فراگیران م) در مواردی كه اي سوی مدرس، كار (نلی -3

 كار (نلی در مهلت وایین اده اي سوی مدرس، اقدا  كنند.

است  بااد. بديهیرک میقابل پذي، هداكثر وا يک ماه اي واريخ پايان دوره آمويای، وحقیق() وأخیر در وحويل كار (نلی توجه:

 فراگیر اي دوره هذف خواهد اد. دوره، پس اي گذات اين مهلت، به (لت بسگه ادن پرونده

درالد  60هداقل  ااند ود مجاي غیبت ندااگه بگواهینامه دوره آمويای الرفا  برای فراگیرانی الادر خواهد اد كه بیش اي ه -4

 .را كس  كنند وحقیق() امگیاي آيمون پايان دوره يا كار (نلی
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 1401های آموزشی در سال شهریه دوره
كنیگه وایین اهريه و  06/01/1401مصوبه جلسه مور   ، براساس1401ها و وارفه خدمات آمويای در سال میزان اهريه دوره

 اود:يير ا(ال  می ارح، بهمركز كنک

 های آموزشیشهریه دوره -الف

 میزان شهریه )ریال به نفرساعت( عنوان دوره ردیف

 75.000 ووجیهی بدوخدمت 1

 110.000 های (نومی، فناوری اطال(ات و فرهنای و اجگنا(ی((نومی )وواننندی 2

 130.000 اغلی )مشاغل (نومی( 3

 000,220 مديران 4

 های تربیت مدرسحیت و شهریه دورهتعرفه تعیین صال -ب

 بااد:ارح جدول يير میدرسان، بهمهای مربوط به وایین الالهیت وارفه

 توضیحات ریال(تعرفه)به شرح خدمت ردیف

1 
وشکیل پرونده و ا(گبارسنجی 

 مدارک و مسگندات مگقاضیان
 ونامی مگقاضیان 1.250.000

 دوره وربیت مدرس )هر نفرسا(ت( 2
 حضوری

450.000 
 (Liveکالس زنده )

300.000 
 الکترونیکی
225.000 

 سا(ت 32هداكثر 

 2.500.000 الدور گواهینامه مدرسی 3
الف( /4فق  مشنوالن وبصره بند )

 دسگورالانل نحوه اهراي الالهیت ودريس

 - 2.500.000 ونديد ا(گبار گواهینامه مدرسی 4

الف /4وبصره بند » جدول فوق(، الرفا  اي مگقاضیان مشنول 3رديف  وارفه مربوط به الدور گواهینامه مدرسی )موضوع تبصره:

ها(، دارندگان شه گراي، اامل: ا(اای هیأت (لنی، مالنان، دارندگان مدارک وحصیلی در راگه (لو  وربیگی )كلی«دسگورالانل

ر ه اي اركت دكوأيید مركز، نظر، در الورت وششیص و گواهینامه مدرسی اي مراجع ماگبر داخلی و خارجی و ساير افراد الاه 

گردد. مگقاضیانی كه ملز  به اركت در ونامی (ناوين اوند، دريافت میهای وربیت مدرس مااف میونا  يا بششی اي دوره

 بااند.ند، اي پرداخت وارفه موضوع اين بند، مااف میهای وربیت مدرس هسگدوره

 ایهای عمومی مدیران حرفهه شایستگیهای توسعهای ارزیابی و شهریه دورهعرفه کانونت  -ج

 توضیحات ریال(تعرفه )به عنوان ردیف

 22.500.000وا  15.000.000 های ارييابیكانون 1

به ايای هر نفرروي و با ووجه به 

ها و نوع واداد اايسگای

 گزارک

 هر نفرسا(ت 350.000 ایهای (نومی مديران هرفههای ووساه اايسگایدوره 2

های ها، با ووجه به وضایت ا(گباری دسگااهجدول فوق( در اسگان 1های ارييابی )موضوع رديف رفه پايه اجرای كانونوا وبصره:

 ريال مگغیر بااد. 22.500.000وا  10.000.000وواند اي اجرايی اسگانی، می
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 تذکرات مهم

ناری های ووساه و آيندهيک و پهوهشن آموهای آمويای، به وششیص مديرادنصاب الي  برای وشکیل كالس در دورهه -1

 ها، وایین خواهد اد.ريزی اسگانسايمان مديريت و برنامه

ووانند با ووجه به وضایت منابع ها میريزی اسگانناری سايمان مديريت و برنامههای ووساه و آيندهک و پهوهشمديران آموي -2

های های آمويای ووجیهی بدو خدمت، (نومی )وواننندیرههای اجرايی، به وششیص خود در اهريه دوا(گباری دسگااه

های در اهريه دوره ودرالد،  50(نومی، فناوری اطال(ات و فرهنای و اجگنا(ی(، اغلی )مشاغل (نومی( و مديران، هداكثر وا 

 55، هداكثر وا ایهمديران هرف های (نومیهای ارييابی اايسگایو وارفه كانونهای (نومی ووساه اايسگای ،وربیت مدرس

 درالد، كاهش يا افزايش منظور ننايند.

، 18/08/1390مور   20549/200و بششنامه اناره  30/01/1390مور   1834/200بششنامه اناره  5ند به اسگناد ب -3

 غی اي طرفهای آمويای، هنراه دااگن و اسگفاده اي منابع مصوب )ابالدرخصوص مواد و محگوای آمويای مورد نیاي دوره

وهیه  ت و هزينهها الزامی اسمركز آمويک مديريت دولگی و سايمان اداری و اسگشدامی كشور(، برای فراگیران و مجريان دوره

 گردد.اود، به اهريه هنان دوره اضافه میها كه ووس  مجريان وهیه میمنبع مصوب هر يک اي دوره

اود، در مركز اجرايی دولگی كه به الورت اخگصاالی برگزار میهای ها و دسگااههای مورد درخواست سايمانهريه دورها -4

ها، به وششیص مديران آمويک و بااد و در اهرسگانهای مذكور )مندرج در جدول فوق( میاسگان، برابر با اهريه دوره

 فزايش يابد.درالد ا 50وواند وا ها، هداكثر میريزی اسگانناری سايمان مديريت و برنامههای ووساه و آيندهپهوهش

ها برگزار های محلی غیردولگی كه به الورت اخگصاالی در مركز اسگان يا اهرسگانهای مورد درخواست سايماناهريه دوره -5

 100ها، هداكثر وا ريزی اسگانناری سايمان مديريت و برنامههای ووساه و آيندهاود، به وششیص مديران آمويک و پهوهشمی

 درالد قابل افزايش است.

های (نومی، اامل هزينه برگزاری دوره و های آمويای فناوری اطال(ات، برابر اهريه مصوب دورهاده برای دوره اهريه ا(ال  -6

 يال خواهد بود.ر 450.000آيد، هزينه برگزاری آيمون هر مهارت وا سقف اخذ آيمون است. در مواردی كه الرفا  آيمون به (نل می

اود، براساس برگزار می( …و  LMSالورت غیرهاوری )الکگرونیکی، اي طريق سامانه كه بههای آمويای اهريه دوره -7

ان گرفگه برای وولید محگوا، نوع دوره، گسگره مشاطبان و ساير (وامل وأثیرگذار، به وششیص مديرهای الورتمیزان هزينه

 ها، محاسبه و دريافت خواهد اد.ريزی اسگاننامهناری و وأيید رئیس سايمان مديريت و برهای ووساه و آيندهآمويک و پهوهش

كننده )طرف قرارداد( های آمويای كه به الورت اخگصاالی و با اسگفاده اي امکانات دسگااه اجرايی درخواستهدر مورد دور -8

ووانند با هفظ هق ها میريزی اسگانناری سايمان مديريت و برنامههای ووساه و آيندهاود، مديران آمويک و پهوهشبرگزار می

 ارح يير، ا(نال ننايند:درالد وشفیف به 60گیری اي امکانات دسگااه مربوط، هداكثر وا نظارت و الدور گواهینامه، به ايای بهره

 درصد قابل کاهش از کل مبلغ قرارداد امکانات در اختیار ردیف

 %20 فاای آمويای 1

 %5 پذيرايی 2

 %5 لواي  مصرفی 3

 %30 الگدريسهق 4
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 های آمويای، به ارح يير است:كنندگان در دورهراي  اسگرداد اهريه اركتا -9

 مبلغ قابل استرداد علت استرداد ردیف

 مبلغ اهريه %90 واجد اراي  نبودن داوطل  1

 اضافه پرداخگی %100 اضافه پرداخگی ووس  داوطل  2

 اود.میزان اهريه كسر و مابقی مسگرد می %20وا  روي وا برگزاری دوره 15انصراف داوطل  بیش اي  3

 اود.میزان اهريه كسر و مابقی مسگرد می %30وا  روي وا برگزاری دوره 15انصراف داوطل  كنگر اي  4

 قابل اسگرداد نیست. انصراف داوطل  پس اي اروع دوره 5

 مبلغ اهريه %100 (د  وشکیل دوره 6

ناری سايمان های ووساه و آيندهمديران آمويک و پهوهشجدول فوق،  4و  3های مرجع وششیص مبلغ قابل اسگرداد در رديف

های آمويای درج و به نا  دورهبااند. ضروری است اراي  اسگرداد اهريه، در پشت فر  ثبتمی هاريزی اسگانمديريت و برنامه

 كنندگان برسد.اطالع كلیه اركت
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 دولتن منداکار های آموزشیدورهمشخصات 
 

 توجیهی بدو خدمتهای آموزشی دوره -1

 مالحظات ساعت() مدت زمان عنوان پودمان/ دوره ردیف

  12 ايران آانايی با ساخگار نظا  و دولت جنهوری اسالمی 1

 دسگااه محل خدمت :مجری 6 ها و ساخگار اداری دسگااه محل خدمتموريتأآانايی با م 2

  16 قانون مديريت خدمات كشوری 3

  12 ثر در سايمانؤنگ سايمانی و اروباطات مفره 4

  12 مسألهكار وینی و هل  5

  12 های اسالمی در نظا  اداریای مبگنی بر آمويهاخالق هرفه 6

  يک ماه دوره كاروريی -

 

 :های مهمیادآوری *

الورت اجرای ود. در غیر ايناسا(ت محاسبه می 70يه آن بر مبنای ها ووس  دفگر، اهررالورت برگزاری كل اين دورهد - 1

 ربوط الادررايی مرديف دو اين مجنو(ه ووس  دسگااه اجرايی محل خدمت خواهد بود و گواهینامه آن نیز ووس  دسگااه اج

 سا(ت الادر خواهد اد. 64خواهد اد و اهريه و گواهینامه دوره بر مبنای 

 است.لزامی ا هاالورود و قراردادیبرای كاركنان جديد هادوره طی اين -2

 گذراندن هیگوابینی اده ملز  به ارائه یشهای آمويای پكارمندان جديداالسگشدا  (الوه بر طی دوره ،بششنامه 5طبق بند  -3

 «مانشوانی و روخوانی قرآن كريرو» آمويکالورت بايد دوره بااند. در غیر اينمی «آمويک قرآن كريم»دوره آمويای 

 های آمويای فرهنای و اجگنا(ی( را طی ننايند.دوره) 31/3/1388مور   30432/1/200موضوع بششنامه اناره

وره دت يک ماه الي  به مد امگیايهای آمويای پیش بینی اده و كس  كارمندان جديداالسگشدا  بايد پس اي گذراندن دوره -4

وره در پايان دطی ننايند و  طمربومشگلف براساس چک لیست  واهدهایريزی و نظارت دسگااه در كاروريی را با برنامه

 .اوندننیهای كاروريی را ارائه كنند. كاركنان قراردادی مشنول اين بند و آموخگه هافاالیتگزارای اي 

اروريی يک ماهه و دوره ك نناينددرالد اي كل ننره آيمون را كس   60كنندگان در دوره آمويک ووجیهی كه به اركت -5

درج ووانند اي مزايای منیدوره ووجیهی ا(طا خواهد اد كه دارندگان آن م طید، گواهینامه ناذرانبششنامه را ب «7 بند»موضوع 

 مند اوند.ی اجرايی بهرههادسگااهظا  آمويک كارمندان ن 12ماده  1-3در جدول 

يت و سرمايه يررئیس امور ووساه منابع انسانی مااونت ووساه مد 17/07/1391مور   33297/91/221اناره  براساس نامه -6

الورت د بهجنهور )وقت(، با ووجه به فلسفه و اهداف دوره آمويای بدوخدمت، اين دوره آمويای الرفا  بايانسانی رئیس

 هاوری اجرا اود.
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 ی )مشترک اداری ـ مشاغل عمومی(شغلآموزشی های دوره -2
 حسابرس و حسابشغلی حسابدار، ذی هایرشته -2-1

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 خرداد 1/10 12 هاكلیه پست آن آانايی با قانون ديوان محاسبات كشور و االالهات بادی 1

  2/10 4 هاكلیه پست قانون منع مداخله كاركنان دولت در ماامالت دولگی 2

3 
قانون برنامه و بودجه در خصوص ا(گبارات ونلک 

 ایهای سرمايهدارايی
  3/10 8 هاپستكلیه 

  4/10 16 هاكلیه پست قانون مدنی 4

  5/10 8 هاكلیه پست های دولگیقوانین مالی اركت 5

  6/10 30 هاكلیه پست هسابرسی دولگی 6

  7/10 20 هاكلیه پست آانايی با قانون محاسبات (نومی 7

  8/10 16 هاكلیه پست درآمدها و انواع آن 8

9 
ربرد آن در و كا( MIS) مديريت های اطال(اویسیسگم

 امور مالی
  9/10 32 هاكلیه پست

  10/10 6 هاكلیه پست بندی آنها در هسابداری الناگیهزينه و طبقه 10

  11/10 24 هاكلیه پست (1) هسابرسی 11

  12/10 24 هاكلیه پست (2) هسابرسی 12

  13/10 34 هاكلیه پست هسابرسی مالیاوی 13

  14/10 24 هاكلیه پست ر هسابرسی (نلیاویمصاهبه د 14

  15/10 24 هاكلیه پست هسابداری مالیاوی 15

  16/10 12 هاكلیه پست قانون وجارت 16

  17/10 8 هاكلیه پست مراهل وهیه و ونظیم بودجه 17

  18/10 24 هاكلیه پست االول هسابداری 18

  19/10 6 هاكلیه پست ی الناگیيابی سفارک كار در هسابدارآانايی با هزينه 19

  20/10 6 هاكلیه پست ای در هسابداری الناگیيابی مرهلهآانايی با هزينه 20

  21/10 6 هاكلیه پست آانايی با نقطه سر به سر در هسابداری الناگی 21

  22/10 12 هاكلیه پست هسابداری دولگی ا(گبارات هزينه 22

  23/10 12 هاكلیه پست ایهای سرمايهک دارايیهسابداری دولگی ا(گبارات ونل 23

  24/10 6 هاكلیه پست قانون نحوه انگشار اوراق مشاركت 24

  25/10 8 هاكلیه پست قانون انگشار اسناد خزانه و اوراق قرضه 25

  27/10 6 هاكلیه پست مقررات ا(گبارات اسنادی 26

  28/10 8 هاه پستكلی هانامه مالی و ماامالوی دانشااهآيین 27

 مرداد 29/10 6 هاكلیه پست قانون والول برخی اي درآمدهای دولت 28

  30/10 6 هاكلیه پست قانون وجنیع (وارض 29

  31/10 8 هاكلیه پست قانون ونظیم بششی اي مقررات مالی دولت 30

  32/10 12 هاكلیه پست محاسبه و مديريت قینت ونا  اده خدمات 31

  33/10 8 هاكلیه پست (1) بینیريزی و پیشريزی، برنامهق بودجهولفی 32

  34/10 8 هاكلیه پست (2) بینی اناورريزی و پیشبودجه 33
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  35/10 16 هاكلیه پست (3) هسابداری مديريت اسگراوهيک 34

  36/10 8 هاكلیه پست ريزیكاربرد اطال(ات (نلکردی در نظا  بودجه 35

  37/10 16 هاكلیه پست روژههسابداری پ 36

  38/10 12 هاكلیه پست ريزی (نلیاویبودجه 37

  39/10 12 هاكلیه پست آانايی با قوانین سايمان بايرسی كل كشور 38

  40/10 16 هاكلیه پست قانون مالیات بر اريک افزوده 39

  41/10 8 هاكلیه پست ونظیم قراردادها 40

  42/10 16 هاكلیه پست قیمهای مسگقانون مالیات 41

 94-09 16 هاكلیه پست هسابداری بشش (نومی 42
 394754بششنامه اناره 

 09/12/1394مور  

 
 اداری کاردان امور ارشناس وکشغلی  هایرشته -2-2

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/11 12 هاكلیه پست ی(ادار اووماسیون) سیسگم دبیرخانه و باياانی مکانیزه 1

  2/11 8 اريایابی كاركنان اريایابی (نلکرد كاركنان 2

  3/11 16 هقوق مزايا های مسگقیمقانون مالیات 3

  4/11 20 هاكلیه پست االول و مفاهیم سايماندهی 4

  5/11 20 امور رفاهی االول بینه 5

  6/11 30 هاكلیه پست كاربرد آمار در امور اداری 6

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

  8/11 12 هاكلیه پست قانون كار و وأمین اجگنا(ی 8

  9/11 12 امور رفاهی های ااشاصبینه 9

  10/11 8 باينشسگای و وظیفه ظیفهوآانايی با قوانین و مقررات مربوط به باينشسگای و  10

  11/11 12 هاكلیه پست های اداریسايی مکاوبات و نواگهالهخال 11

  12/11 24 هاكلیه پست ريزی نیروی انسانیاالول و مبانی برنامه 12

  13/11 32 هاوشکیالت و روک هاها و روکسیسگم 13

  14/11 12 هاكلیه پست گیری آنرضايت اغلی و چاونای اندايه 14

  15/11 12 هقوق و مزايا دسگنزد آانايی با نظا  هقوق و 15

16 
ها و نامهبندی مشاغل، آيینآانايی با طرح طبقه

 های اجرايی آندسگورالانل
 16/11 34 بندی مشاغلطبقه

 

  17/11 12 هاكلیه پست قوانین و مقررات اسگشدامی 17

  18/11 12 هاكلیه پست نويسی در امور اداریگزارک 18

  19/11 6 امور آمويک كاركنان ويک كاركنان دولتآانايی با نظا  آم 19

  20/11 30 بندی مشاغلطبقه ارييابی كار و يمان 20

  21/11 24 هاكلیه پست مبانی مديريت اسناد 21

  22/11 20 هاكلیه پست وجزيه و وحلیل اداری 22
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  23/11 20 امور آمويک كاركنان ريزی اجرايی آمويک ضنن خدمت كاركنانبرنامه 23

  24/11 6 بندی مشاغلطبقه طرح اريایابی مشاغل خاص 24

25 
انون با ووجه به ق) هاقوانین و مقررات وشکیالت و روک

 مديريت خدمات كشوری(

  25/11 6 هاوشکیالت و روک

  26/11 12 هاكلیه پست ریناارک و مکاوبات ادا آيین 26

  27/11 12 هاكلیه پست اروباطات سايمانی 27

28 

آانايی با [آانايی با قانون مديريت خدمات كشوری 

، راهبردها، فناوری اطال(ات و خدمات اداری )فصل اول

 ] دو  و پنجم(

 - 4 هاكلیه پست

 

29 
 وورود به خدمت [آانايی با قانون مديريت خدمات كشوری 

 ] وواننندسايی كاركنان )فصل اشم، هفگم، هشگم و نهم(
 - 4 هاكلیه پست

 

30 
ا  آانايی با نظ[نايی با قانون مديريت خدمات كشوری آا

 ] پرداخت هقوق و مزايا )فصل دهم و پانزدهم(
 - 4 هاكلیه پست

 

31 

گار آانايی با ساخ[آانايی با قانون مديريت خدمات كشوری 

 های اجرايی كشور و اوراهای مندرج درسايمانی دسگااه

 ] ردهم(قانون مديريت خدمات كشوری )فصل چهار  و چها

 - 4 هاكلیه پست

 

32 
ا  آانايی با نظ[آانايی با قانون مديريت خدمات كشوری 

 ] وأمین اجگنا(ی و باينشسگای كاركنان )فصل سیزدهم(
 - 4 هاكلیه پست

 

33 
آانايی با قانون مديريت خدمات كشوری )آانايی با 

 ] هقوق مرد  و ارباب رجوع در نظا  اداری )فصل سو (
 - 4 هاكلیه پست

 

34 
ا  آانايی با نظ[آانايی با قانون مديريت خدمات كشوری 

 ] مديريت ارييابی (نلکرد )فصل يايدهم(
 - 4 هاكلیه پست

 

35 

آانايی با [آانايی با قانون مديريت خدمات كشوری 

فصل هقوق و وکالیف كاركنان و مقررات اناباطی )

 ]دوايدهم و پانزدهم(

 - 4 هاكلیه پست

 

 

 کاردان روابط عمومی شغلی کارشناس و هایهرشت -2-3

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 اناخت افکار (نومی 1
مدير  -پهوهش و افکارسنجی

 و مااون رواب  (نومی
24 1/12 

 

 اروباطات مردمی 2
 -مدير و مااون رواب  (نومی

 اروباط مردمی رواب  (نومی
12 2/12 

 

 ب  (نومیبرداری در رواو فیلم (کاسی 3
 و(کاسی  -سنای و بصری

 فیلنبرداری
48 3/12 

 

  4/12 34 فیلنبرداری -سنای و بصری اروباطات وصويری در رواب  (نومی 4

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

 وبلیغات در رواب  (نومی 6

 -رسانیاطالع -وبلیغات

مدير و مااون  -رواب  (نومی

 رواب  (نومی

30 6/12 

 

  7/12 24 هاكلیه پست هنر خوب نواگن در رواب  (نومی 7

 االول و آداب وشريفات 8
ها و امور هنايش -وبلیغات

 وشريفات -مراسم
24 8/12 

 

  9/12 24 آرایو آرایو در رواب  (نومی 9

  10/12 24 میمدير و مااون رواب  (نو اسگراوهی و مديريت اسگراوهيک در رواب  (نومی 10

  11/12 24 مدير و مااون رواب  (نومی رواب  (نومی و ووساه 11

  12/12 12 هاكلیه پست فرمانی در رواب  (نومیپاسشاويی و مشگری 12

 روک وحقیق در رواب  (نومی 13

امور مطالاات و وحقیقات 

 -افکارسنجی -اجگنا(ی

 رواب  (نومی

32 13/12 

 

  14/12 24 هاكلیه پست اب  (نومیرويکردهای نوين در رو 14

  15/12 40 هاكلیه پست در رواب  (نومی (IT) كاربرد اينگرنت و فناوری 15

 ريزی اسگراوهيک در رواب  (نومیبرنامه 16
 -مدير و مااون رواب  (نومی

 ريزیمسئول برنامه
30 16/12 

 

 هاها و گردهنايیمديريت هنايش 17

 -مسئول امور وبلیغات

امور  -زاری مراسمبرگ

 وشريفات

18 17/12 

 

  18/12 12 هاكلیه پست نومینويسی در رواب  (االول گزارک 18

 ومیاالول و فنون وبلیغات و دفگر وبلیغاوی در رواب  (ن 19
ری مسئول برگزا -وبلیغات

 واب  (نومیر -مراسم
24 19/12 

 

 انگشارات در رواب  (نومی 20

 -مور مطبو(اتا -انگشارات

 -پ و نشر رواب  (نومیچا

 مسئول نشريه

30 20/12 

 

 االول و مبانی اروباط جنای 21
امور  -رواب  (نومی

 هاروباط با رسانها -مطبو(اوی
24 21/12 

 

  22/12 16 مدير و مااون رواب  (نومی مديريت رواب  (نومی 22

 میای در رواب  (نواروباطات رسانه 23
امور  -هااروباط با رسانه

 نای و بصریس -یمطبو(او
34 23/12 

 

 (کاسی خبری 24

گزاراار و  -سنای و بصری

 وامور (کاسی  -خبرناار

 فیلنبرداری

54 24/12 

 

  25/12 30 هاكلیه پست ومیهای رواب  (نمبانی، االول و نظريه 25
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  26/12 24 هاكلیه پست اناسی در رواب  (نومیمشاط  26

 خبرنويسی در رواب  (نومی 27
 -هاسانهاروباط با ر -تانگشارا

 گزاراار و خبرناار
34 27/12 

 

 مصاهبه خبری 28

خبرناار و  -انگشارات

اروباط با  -گزاراار

 مور مطبو(اویا -هارسانه

24 28/12 

 

 رسانیاالول و مبانی اطالع 29
واب  ر -بانک اطال(ات

 (نومی
20 29/12 

 

  30/12 45 بلیغاتو -انگشارات آرايیگرافیک و الفحه 30

 های اروباطیوحلیل محگوی پیا  31

 -پهوهش و افکارسنجی

مور ا -وحقیقات اجگنا(ی

 مطالاات

46 31/12 

 

 اقناع و وبلیغ 32
 -رواب  (نومی -وبلیغات

 مدير و مااون رواب  (نومی
12 32/12 

 

  33/12 30 مگرجم ورجنه ساده مگون خبری 33

  34/12 20 مگرجم انود الووی و وصويری 34

 

 1گزینش مسئولشغلی  شتهر -2-4

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

  1/13 8 هاوری هاكلیه پست اناسی گزينشآسی  1

  4/13 12 نینه هاوری هاكلیه پست آانايی با اهکا  اهل سنت 2

  2/13 16 نینه هاوری هاكلیه پست های ايرانآانايی با آداب و رسو  قومیت 3

  3/13 16 هاوری هاكلیه پست های روانشناخگیآانايی با آيمون 4

  5/13 16 نینه هاوری هاكلیه پست آانايی با وهاجم فرهنای 5

  6/13 16 نینه هاوری هاكلیه پست آانايی با جايااه واليت فقیه در هکومت اسالمی 6

  7/13 8 وریها هاكلیه پست (1) آانايی با سامانه جامع گزينش 7

  8/13 12 هاوری هاكلیه پست (2) آانايی با سامانه جامع گزينش 8

  9/13 6 هاوری هاكلیه پست ويهه مديران گزينش() آانايی با سامانه جامع گزينش 9

  10/13 24 غیر هاوری هاكلیه پست السال ((لیهم) آانايی با سیره ماصومین 10

  12/13 12 نینه هاوری هاكلیه پست ری اسالمی ايرانآانايی با قانون اسالسی جنهو 11

12 
 اب با وأكید بر ضو) آانايی با قانون مديريت خدمات كشوری

 و مقررات اسگشدا (
 13/13 12 هاوری هاكلیه پست

 

  14/13 16 هاوری هاكلیه پست های هقوقیآانايی با قوانین و رويه 13

  11/13 12 هاوری هاكلیه پست نوظهور هایآانايی با مذاه  اسالمی و فرقه 14

                                                                            

 ت (الی گزينش است.أها با هیمسئولیت اجرای اين دوره -1
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 مالحظات کد دوره ساعت شیوه اجرا عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  15/13 12 هاوری هاكلیه پست آانايی با مراجع قاائی 15

  16/13 12 نینه هاوری هاكلیه پست (1) اهکا  و اسگفگائات 16

  17/13 12 نینه هاوری هاكلیه پست (2) اهکا  و اسگفگائات 17

  18/13 16 هاوری هاكلیه پست (1) ای در گزينشاخالق هرفه 18

  19/13 12 هاوری هاكلیه پست (2) ای در گزينشاخالق هرفه 19

  20/13 12 هاوری هاكلیه پست (1) ارييابی و الدور رأی در گزينش 20

  21/13 12 هاوری هاكلیه پست (2) ارييابی و الدور رأی در گزينش 21

  22/13 16 نینه هاوری هاكلیه پست های گزينشاالول مديريت در هسگه 22

  23/13 24 نینه هاوری هاكلیه پست االول و مبانی ا(گقادی اسال  23

  24/13 12 هاوری هاكلیه پست (1) بايرسی در گزينش 24

  25/13 12 هاوری هاكلیه پست (2) بايرسی در گزينش 25

  26/13 16 هاوری هاكلیه پست پاسشاويی و مذاكره در گزينش 26

  27/13 12 هاوری هاكلیه پست (1) وحقیق در گزينش 27

  28/13 12 هاوری هاكلیه پست (2) وحقیق در گزينش 28

  29/13 12 غیرهاوری هاكلیه پست اناسی فرهنایجاماه 29

  30/13 16 هاوری هاكلیه پست اناسی سیاسی در ايرانجريان 30

  31/13 16 هاوری هاكلیه پست هقوق اداری ايران 31

  32/13 8 هاوری هاكلیه پست نل رسیدگی به اکايات گزينشیدسگورالا 32

  33/13 120 نینه هاوری هاكلیه پست ش(زينگرايداری و هفاظت اسناد )با وأكید بر اطال(ات و اسناد  33

  34/13 16 هاوری هاكلیه پست روانشناسی اشصیت 34

  35/13 16 هاوری هاكلیه پست های اناخت و وحلیل رفگارروک 35

  36/13 4 هاوری هاكلیه پست (با ووجه به مقگایات اسگانی) های گزينشرويه 36

  37/13 12 غیرهاوری هاكلیه پست های هاكم بر گزينشاناخت اقلیت 37

  38/13 16 نینه هاوری هاكلیه پست ضواب  و مایارهای هاكم بر گزينش 38

  39/13 12 اوریه هاكلیه پست هاها و آسی فاای مجايی؛ فرالت 39

  40/13 16 نینه هاوری هاكلیه پست نامه اجرايی آنقانون گزينش و آيین 40

  41/13 8 هاوری هاكلیه پست كنگرل وحقیق 41

  42/13 8 هاوری هاكلیه پست كنگرل مصاهبه 42

  43/13 24 نینه هاوری هاكلیه پست مبانی ا(گقادی و فقهی گزينش 43

  44/13 12 هاوری هاكلیه پست فن باياانی در گزينشمديريت اسناد و  44

  45/13 12 هاوری هاكلیه پست (1) مصاهبه در گزينش 45

  46/13 12 هاوری هاكلیه پست (2) مصاهبه در گزينش 46

  47/13 16 هاوری هاكلیه پست می در گزينشهای اروباط غیركالمهارت 47

  48/13 12 هاوری هالیه پستك گزينش های اروباط كالمی درمهارت 48

  49/13 20 هاوری هاكلیه پست زينشهای ثبت و ناارک در گمهارت 49

  50/13 16 نینه هاوری هاكلیه پست مهدويت و فرهنگ انگظار 50

  51/13 12 نینه هاوری هاكلیه پست نظا  گزينش وطبیقی 51
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 کارشناس و کاردان حقوقیشغلی  هایرشته -2-5

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

1 
 گزاریكلیات و قانون بر) 1قوانین و مقررات ماامالت دولگی 

 مناقصات(
 1/14 8 هاكلیه پست

 

2 
بر  مقررات كیفری ناظر) 2قوانین و مقررات ماامالت دولگی 

 ماامالت دولگی(
 2/14 6 هاكلیه پست

 

  3/14 6 هاكلیه پست ولگی(وانینات در ماامالت د) 3ولگی قوانین و مقررات ماامالت د 3

  5/14 8 هاكلیه پست ولگی(د)اموال منقول و غیرمنقول  1قوانین و مقررات امول دولگی  4

  6/14 6 هاكلیه پست گی(جرايم (لیه اموال دول) 2قوانین و مقررات امول دولگی  5

6 
می و لح اموال (نوداوری و ال) 3قوانین و مقررات امول دولگی 

 دولگی(
 7/14 6 هاكلیه پست

 

  8/14 8 هاكلیه پست های اجرايی با يکديارهل و فصل اخگالفات هقوقی دسگااه 7

  9/14 8 هاكلیه پست آانايی با قانون كار 8

  10/14 6 هاكلیه پست بینه اجباری وأمین اجگنا(ی() 1هقوق وأمین اجگنا(ی  9

  11/14 2 هاكلیه پست بینه هرف و مشاغل آياد() 2ی هقوق وأمین اجگنا( 10

  12/14 3 هاكلیه پست های مکنل(بینه) 3هقوق وأمین اجگنا(ی  11

  13/14 4 هاكلیه پست بینه خدمات درمانی() 4هقوق وأمین اجگنا(ی  12

13 
  5هقوق وأمین اجگنا(ی 

 قوانین و مقررات باينشسگای كشوری() 
 14/14 8 هاكلیه پست

 

  15/14 2 هاكلیه پست بینه بیکاری() 6هقوق وأمین اجگنا(ی  14

  16/14 8 هاكلیه پست (1) ون اساسیقان 44های كلی االل سیاست 15

  17/14 8 هاكلیه پست (2) ون اساسیقان 44های كلی االل سیاست 16

  18/14 8 هاكلیه پست (3) ون اساسیقان 44های كلی االل سیاست 17

  19/14 8 هاكلیه پست ريزی كشورريزی و بودجهل و مقررات هاكم بر نظا  برنامهاالو 18

  20/14 8 هاكلیه پست قانون بودجه ساالنه 19

  23/14 12 هاكلیه پست قوانین و مقررات اسگشدا  كشوری 20

  30/14 6 هاكلیه پست النللیگذاری بینرمايهسقراردادهای  -النللیقراردادهای بین 21

  31/14 10 هاكلیه پست های مسگقیم(مالیات) 1هقوق مالیاوی  22

  32/14 8 هاكلیه پست های غیرمسگقیم و (وارض(مالیات) 2هقوق مالیاوی  23

  33/14 6 هاكلیه پست اجرائیات مالیاوی و هل اخگالف() 3هقوق مالیاوی  24

  34/14 6 هایه پستكل الجزاير( بیانه) ديوان داوری ايران و آمريکا 25

26 
ها و نامهاالول و ضواب  ونظیم، الحاق و وصوي  ووافق

 النللیهای بینكنوانسیون
 35/14 8 هاكلیه پست

 

27 

های محی  ييست، محی  كنوانسیون) هقوق محی  ييست:

های هقوقی هاكم بر مناطق چهارگانه، ييست طبیای، رژيم

 (…ها و آلودگی ،محی  ييست انسانی

راناسان هقوقی سايمان كا

 هفاظت محی  ييست
18 36/14 
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 هقوق وااون 28
ويارت  یكاراناسان هقوق

 وااون
6 37/14 

 

 هقوق گنركی 29
كاراناسان هقوقی گنرک 

 جنهوری اسالمی ايران
16 38/14 

 

 های دولگیهقوق هسابرسی اركت 30
كاراناسان هقوقی 

 سايمان هسابرسی
8 39/14 

 

  40/14 4 هاكلیه پست ت درمانیقراردادهای خدما 31

  41/14 8 هاكلیه پست فنون مذاكره و فن دفاع 32

  42/14 8 هاكلیه پست آيین ناارک هقوقی 33

  46/14 12 هاكلیه پست آيین دادرسی مدنی 34

  47/14 12 هاكلیه پست آيین دادرسی كیفری 35

36 
ی دگاجع رسیآانايی با مراجع ابه قاايی )وازيرات هکومگی و مر

 به وشلفات النفی(
 48/14 8 هاكلیه پست

 

  49/14 8 هاكلیه پست آانايی با اوراهای هل اخگالف 37

  50/14 8 هاكلیه پست آانايی با ديوان (دالت اداری و آيین دادرسی آن 38

  51/14 8 هاكلیه پست الااده ا(گراض به آرای قاايیآانايی با طرق (ادی و فوق 39

  52/14 3 هاكلیه پست پول و قوانین و مقررات مربوط به آن() 1ق بانکی هقو 40

  53/14 8 هاكلیه پست بانک مركزی و قوانین و مقررات مربوط() 2هقوق بانکی  41

  54/14 8 هاكلیه پست ها(قوانین و مقررات وأسیس و اداره بانک) 3هقوق بانکی  42

  55/14 16 هاكلیه پست انکی بدون ربا(ارح قانون (نلیات ب) 4هقوق بانکی  43

  56/14 4 هاكلیه پست قانون نحوه انگشار اوراق مشاركت() 5هقوق بانکی  44

  57/14 8 هاكلیه پست پولشويی 45

 هقوق منابع طبیای 46
كاراناسان هقوقی ويارت 

 جهاد كشاوريی
6 58/14 

 

 هقوق انگشابات 47
كاراناسان هقوقی ويارت 

 كشور
8 59/14 

 

 هقوق جنگ 48

كاراناسان هقوقی ويارت 

دفاع و پشگیبانی نیروهای 

 مسلح

8 60/14 

 

 آانايی با جرايم مطبو(اوی و آيین رسیدگی به آن 49
كاراناسان هقوقی ويارت 

 فرهنگ و ارااد اسالمی
8 61/14 

 

50 
ها و آانايی با قوانین و مقررات هاكم بر اهرداری

 های هويه اهریكنیسیون
 62/14 12 هاپستكلیه 

 

51 
های آانايی با قوانین و مقررات نحوه ونلک اراضی برای طرح

 (نرانی دولگی و (نومی
 63/14 8 هاكلیه پست
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  64/14 8 هاكلیه پست اوراهای اسالمی كشور 52

  65/14 8 هاكلیه پست هقوق روسگايی 53

 (1) قاچاق كاال و اري 54
كاراناسان هقوقی ويارت 

 نرکو گ النات
8 66/14 

 

 (2) قاچاق كاال و اري 55
كاراناسان هقوقی ويارت 

 و گنرک النات
8 67/14 

 

  68/14 12 هاكلیه پست بینه ااشاص() 1هقوق بینه  56

 بینه اموال و باربری() 2هقوق بینه  57
كاراناسان هقوقی ويارت 

 و گنرک اهرسايیراه و 
10 69/14 

 

 ايی(دري مقررات بینه) 3هقوق بینه  58
كاراناسان هقوقی 

 اهرسايیويارت راه و 
10 70/14 

 

  71/14 8 هاكلیه پست (…ینه اشص ثالث و ب -های مسئولیتبینه) 4هقوق بینه  59

 ها(آانايی با مقررات ثبت و وابایت كشگی) 1هقوق دريايی  60

كاراناسان هقوقی ويارت 

و سايمان  اهرسايیراه و 

 كشگیرانی

8 73/14 

 

 )آانايی با رهن و هقوق منگايه دريايی( 2دريايی هقوق  61

كاراناسان هقوقی ويارت 

و سايمان  اهرسايیراه و 

 كشگیرانی

8 74/14 

 

62 
و  آانايی با وحديد مسئولیت مالکان كشگی) 3هقوق دريايی 

 قوا(د هاكم بر آن(

كاراناسان هقوقی ويارت 

و سايمان  اهرسايیراه و 

 كشگیرانی

8 75/14 

 

63 
يايی آانايی با مفاهیم و مبانی قانون مناطق در) 4دريايی هقوق 

 جنهوری اسالمی ايران در خلیج فارس و دريای (نان(

كاراناسان هقوقی ويارت 

و سايمان  اهرسايیراه و 

 كشگیرانی

8 76/14 

 

64 
 وآانايی با موضوع كنک و نجات در دريا ) 5هقوق دريايی 

 قوا(د و مقررات مربوط(

ی ويارت كاراناسان هقوق

و سايمان  اهرسايیراه و 

 كشگیرانی

8 77/14 

 

65 
ها، آانايی با راهبرد[آانايی با قانون مديريت خدمات كشوری 

 ] فناوری اطال(ات و خدمات اداری )فصل اول، دو  و پنجم(
 - 4 هاكلیه پست

 

66 
 ورود به خدمت و[آانايی با قانون مديريت خدمات كشوری 

 ] صل اشم، هفگم، هشگم و نهم(وواننندسايی كاركنان )ف
 - 4 هاكلیه پست

 

67 
 آانايی با نظا [آانايی با قانون مديريت خدمات كشوری 

 ] پرداخت هقوق و مزايا )فصل دهم و پانزدهم(
 - 4 هاكلیه پست

 

68 

ار آانايی با ساخگ[آانايی با قانون مديريت خدمات كشوری 

مندرج در  های اجرايی كشور و اوراهایسايمانی دسگااه

 ] قانون مديريت خدمات كشوری )فصل چهار  و چهاردهم(

 - 4 هاكلیه پست
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

69 
 آانايی با نظا [آانايی با قانون مديريت خدمات كشوری 

 ] وأمین اجگنا(ی و باينشسگای كاركنان )فصل سیزدهم(
 - 4 هاكلیه پست

 

70 
 آانايی با قانون مديريت خدمات كشوری )آانايی با هقوق

 ] و ارباب رجوع در نظا  اداری )فصل سو ( مرد 
 - 4 هاكلیه پست

 

71 
 آانايی با نظا [آانايی با قانون مديريت خدمات كشوری 

 ] مديريت ارييابی (نلکرد )فصل يايدهم(
 - 4 هاكلیه پست

 

72 
آانايی با هقوق و [آانايی با قانون مديريت خدمات كشوری 

 ]م(دوايدهم و پانزدهفصل وکالیف كاركنان و مقررات اناباطی )
 - 4 هاكلیه پست

 

  94-02 12 هاكلیه پست هقوق اداری 73

 394754بششنامه اناره 

 09/12/1394مور  

  94-03 8 هاكلیه پست ونقیح قوانین و مقررات 74

  94-04 12 هاكلیه پست های مالی(هقوق اموال و مالکیت )مالکیت و هق 75

  94-05 16 هاپست كلیه النللهقوق بین 76

  94-06 12 هاكلیه پست هقوق وجارت كاربردی 77

  94-07 16 هاكلیه پست هقوق پینان 78

  94-08 12 هاكلیه پست (لم قانوناذاری و وفسیر هقوق )وضع و وفسیر قوانین( 79

 

 بازرسرشته شغلی  -2-6

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/15 12 هاكلیه پست آن آانايی با قانون ديوان محاسبات كشور و االالهات بادی 1

  2/15 4 هاكلیه پست قانون منع مداخله كاركنان دولت در ماامالت دولگی 2

3 
 هاییيقانون برنامه و بودجه در خصوص ا(گبارات ونلک دارا

 ایسرمايه
  3/15 8 هاكلیه پست

  4/15 16 هاكلیه پست قانون مدنی 4

  5/15 8 هاكلیه پست های دولگیقوانین مالی اركت 5

  6/15 12 هاكلیه پست االول نظارت و كنگرل 6

  7/15 20 هاكلیه پست آانايی با قانون محاسبات (نومی 7

  8/15 16 هاكلیه پست درآمدها و انواع آن 8

  9/15 8 هاكلیه پست نظارت و كنگرل در نظا  اداری 9

  10/15 24 هاكلیه پست (1) هسابرسی 10

  11/15 24 هاكلیه پست (2) هسابرسی 11

  12/15 24 هاكلیه پست مصاهبه در هسابرسی (نلیاوی 12

  13/15 12 هاكلیه پست قانون وجارت 13

  14/15 12 هاكلیه پست ایهای سرمايههسابداری دولگی ا(گبارات ونلک دارايی 14

  15/15 6 هاكلیه پست نگشار اوراق مشاركتقانون نحوه ا 15

  16/15 8 هاكلیه پست قانون انگشار اسناد خزانه و اوراق قرضه 16

  17/15 6 هاكلیه پست مقررات ا(گباری اسنادی 17
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  18/15 8 هاكلیه پست هانامه مالی و ماامالوی دانشااهآيین 18

  19/15 6 هاتكلیه پس قانون والول برخی اي درآمدهای دولت 19

  20/15 6 هاكلیه پست قانون وجنیع (وارض 20

  21/15 16 هاكلیه پست های مسگقیمقانون مالیات 21

  22/15 8 هاكلیه پست قانون ونظیم بششی اي مقررات مالی دولت 22

  23/15 6 هاكلیه پست االول بايرسی 23

  24/15 12 هاكلیه پست نظا  رسیدگی به وشلفات اداری 24

  25/15 12 هاكلیه پست آانايی با قوانین سايمان بايرسی كل كشور 25

  26/15 16 هاكلیه پست قانون مالیات بر اريک افزوده 26

  27/15 8 هاكلیه پست ونظیم قراردادها 27

 94-021 6 هاكلیه پست نويسی در بايرسیگزارک 28

 83078اناره بششنامه 

 14/05/1394مور  

 94-022 6 هاكلیه پست و مبانی نظارت و بايرسیاالول  29

 94-023 6 هاكلیه پست ای در بايرسیاخالق هرفه 30

 94-024 8 هاكلیه پست دا فساسالمت اداری و مباريه ب اروقاءاالول و مبانی نظری  31

32 
و  داریسالمت ا اروقاءآانايی با قوانین و مقررات ناظر بر 

 مباريه با فساد
 94-025 10 هاتكلیه پس

 

 کارگزینرشته شغلی  -2-7

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/16 12 هاكلیه پست ری(اووماسیون ادا) سیسگم دبیرخانه و باياانی مکانیزه 1

  2/16 8 اريایابی كاركنان اريایابی (نلکرد كاركنان 2

  3/16 16 اياهقوق مز های مسگقیمقانون مالیات 3

  4/16 20 هاكلیه پست االول و مفاهیم سايماندهی 4

  5/16 20 امور رفاهی االول بینه 5

  6/16 30 هاكلیه پست كاربرد آمار در امور اداری 6

  7/16 12 امور رفاهی ها(قوانین، مقررات و دسگورالانل) امور رفاهی كاركنان 7

  8/16 12 هاكلیه پست قانون كار و وأمین اجگنا(ی 8

  9/16 12 امور رفاهی های ااشاصبینه 9

  10/16 8 باينشسگای و وظیفه ظیفهوآانايی با قوانین و مقررات مربوط به باينشسگای و  10

  11/16 12 هاكلیه پست های اداریسايی مکاوبات و نواگهخالاله 11

  12/16 24 هاكلیه پست ريزی نیروی انسانیمبانی برنامه االول و 12

  13/16 32 هاوشکیالت و روک هاها و روکسیسگم 13

  14/16 12 هاكلیه پست گیری آنرضايت اغلی و چاونای اندايه 14

  15/16 12 هقوق و مزايا آانايی با نظا  هقوق و دسگنزد 15

16 
ها و نامهبندی مشاغل، آيینآانايی با طرح طبقه

 های اجرايی آندسگورالانل
 16/16 34 مشاغل بندیطبقه
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  17/16 12 هاكلیه پست قوانین و مقررات اسگشدامی 17

  18/16 12 هاكلیه پست نويسی در امور اداریگزارک 18

  19/16 6 امور آمويک كاركنان آانايی با نظا  آمويک كاركنان دولت 19

  20/16 30 بندی مشاغلطبقه ارييابی كار و يمان 20

  21/16 24 هاكلیه پست دمبانی مديريت اسنا 21

  22/16 20 هاكلیه پست وجزيه و وحلیل اداری 22

  23/16 12 امور آمويک كاركنان هانیايسنجی آمويای در سايمان 23

  24/16 20 امور آمويک كاركنان ريزی اجرايی آمويک ضنن خدمت كاركنانبرنامه 24

  25/16 6 بندی مشاغلطبقه طرح اريایابی مشاغل خاص 25

26 
انون با ووجه به ق) هاقوانین و مقررات وشکیالت و روک

 مديريت خدمات كشوری(
 26/16 6 هاوشکیالت و روک

 

  27/16 12 هاكلیه پست ین ناارک و مکاوبات اداریيآ 27

  28/16 12 هاكلیه پست اروباطات سايمانی 28

 

 شغلی کتابدار رشته -2-8

 مالحظات کد دوره ساعت ستعنوان پ عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/17 12 هاكلیه پست سايی كگ  و نشرياتآماده 1

  2/17 16 هاكلیه پست ساخگنان و وجهیزات كگابشانه 2

  3/17 18 هاكلیه پست هفاظت و ناهداری مواد كگابشانه 3

  4/17 6 هاكلیه پست خدمات (نومی كگابشانه 4

  5/17 12 هاه پستكلی االول و مبانی مديريت كگابشانه 5

  6/17 24 هاكلیه پست اناسی (نومیمرجع 6

  7/17 32 هاكلیه پست ایشانهافزارهای كگابآانايی با نر  7

  8/17 34 هاكلیه پست رسانیمگون انالیسی وشصصی كگابداری و اطالع 8

  9/17 24 هاكلیه پست سنای و بصری() مواد و وجهیزات ديداری و انیداری 9

  10/17 18 هاكلیه پست (1) سايیمجنو(ه 10

  11/17 24 هاكلیه پست (2) سايیمجنو(ه 11

  12/17 32 هاكلیه پست منابع مرجع الکگرونیکی 12

  13/17 32 هاكلیه پست نويسیفهرست 13

  14/17 36 هاكلیه پست بندی ديويیآانايی با رده 14

  15/17 20 هاپست كلیه ایآوری منابع كگابشانهفراهم 15

  16/17 44 هاكلیه پست بندی كنارهآانايی با رده 16

  17/17 12 هاكلیه پست آانايی با بانک كگابشناسی() 1مارک ايران  17

  18/17 12 هاكلیه پست آانايی با بانک مسگندات() 2مارک ايران  18

  19/17 8 هاپستكلیه  بندی(آانايی با بانک موجودی و رده) 3مارک ايران  19

  20/17 16 هاكلیه پست رسانیمگون (ربی وشصصی كگابداری و اطالع 20
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 رشته شغلی آمار موضوعی -2-9

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/18 30 هاكلیه پست SPSSافزار كامپیووری آانايی با نر  1

  2/18 30 هاكلیه پست آمار كاربردی 2

  3/18 12 هاكلیه پست های مصاهبهاالول و روک 3

  4/18 24 هاكلیه پست  (SQL) های اطال(اویبانک 4

  5/18 12 هاكلیه پست گیری و كاربرد آنهاهای ننونهروک 5

  6/18 20 هاكلیه پست مبانی آمار رسنی 6

  7/18 20 هاكلیه پست Statisticaافزار آماری آانايی با نر  7

  8/18 20 هاكلیه پست Splusافزار آماری آانايی با نر  8

9 
های آانايی با مبانی و ضواب  وهیه و ودوين طرح

 آمارگیری

 هاكلیه پست
30 9/18 

 

  10/18 20 هاكلیه پست SASافزار آانايی با نر  10

  11/18 24 هاكلیه پست دهی، جانهی(كاسگن، وين) هاپاسشی در آمارگیریبی 11

  12/18 24 هاكلیه پست بینی جنایتهای برآورد و پیشروک 12

  13/18 24 هاكلیه پست آانايی با نظا  آمارهای ثبگی 13

  14/18 8 هاكلیه پست های پهوهشچاونای ودوين طرح 14

  15/18 32 هاكلیه پست روک وحقیق 15

  16/18 48 هاكلیه پست مقدماوی() نويسیبرنامه 16

  17/18 44 هاكلیه پست پیشرفگه() نويسیرنامهب 17

  18/18 42 هاكلیه پست (WEB) طراهی الفحات وب 18

  19/18 12 هاكلیه پست ی اطال(ات آماریهای كنگرل افشاروک 19

  20/18 12 هاكلیه پست آانايی با نظا  آماری ايران 20

  21/18 18 هاكلیه پست مديريت كیفیت در وولید آمار 21

  22/18 12 هاكلیه پست وهیه و ونظیم گزاراات آماری 22

 

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

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/19 12 هاكلیه پست آيین ناارک و مکاوبات اداری 1

  2/19 24 هاكلیه پست مبانی مديريت اسناد 2

  3/19 12 هاكلیه پست نويسی در امور اداریگزارک 3

  4/19 12 هاكلیه پست وظايف اداری و دفگر مسئول دفگر 4

  5/19 24 هاكلیه پست ریآانايی با اينگرنت و كاربرد آن در اداره امور دفگ 5

  6/19 12 هاكلیه پست فن بیان و آيین سشنوری 6

  7/19 12 هاكلیه پست داریهای اواگهنسايی مکاوبات و خالاله 7

  8/19 12 هاكلیه پست اروباطات سايمانی 8

  9/19 8 هاكلیه پست امور مالی مسئوالن دفاور 9

  10/19 12 هاكلیه پست قوانین و مقررات اداری و اسگشدامی 10
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  11/19 8 هاكلیه پست هاخصوالیات اشصیگی و رفگاری مسئوالن دفاور و منشی 11

  12/19 12 هاكلیه پست ری(اووماسیون ادا) دبیرخانه و باياانی مکانیزهسیسگم  12

  13/19 8 هاكلیه پست آانايی با وشکیالت دولت جنهوری اسالمی ايران 13

  14/19 12 هاكلیه پست االول و مبانی مديريت و سايمان 14

 

 خدمات اداری مسئولشغلی  رشته -2-11

 مالحظات کد دوره ساعت پستعنوان  عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/20 12 هاكلیه پست ری(اووماسیون ادا) سیسگم دبیرخانه و باياانی مکانیزه 1

  2/20 30 هاكلیه پست كاربرد آمار در امور اداری 2

  3/20 12 هاكلیه پست های اداریسايی مکاوبات و نواگهخالاله 3

  4/20 12 هاكلیه پست قوانین و مقررات اداری و اسگشدامی 4

  5/20 24 هاكلیه پست مبانی مديريت اسناد 5

  6/20 8 هاكلیه پست مديريت جلسات اداری 6

  7/20 12 هاكلیه پست امور نقلیه 7

  8/20 12 هاكلیه پست نويسی در امور اداریگزارک 8

  9/20 8 هاكلیه پست رفاه كاركنان و اراي  فیزيکی محی  كار 9

  10/20 12 هاكلیه پست ايمانیاروباطات س 10

  11/20 12 هاكلیه پست قانون كار و وأمین اجگنا(ی 11

  12/20 8 هاكلیه پست بهداات (نومی در محی  كار 12

  13/20 12 هاكلیه پست خدمات ريزی و كنگرل اموربرنامه 13

 

 مدیر اداری و مالیرشته شغلی  -2-12

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/21 12 هاكلیه پست ری(اووماسیون ادا) سیسگم دبیرخانه و باياانی مکانیزه 1

  2/21 30 هاكلیه پست كاربرد آمار در امور اداری 2

  3/21 12 هاكلیه پست قوانین و مقررات اداری و اسگشدامی 3

  4/21 12 هاكلیه پست ريزی (نلیاویبودجه 4

  5/21 6 هاكلیه پست جلسات اداری مديريت 5

  6/21 12 هاكلیه پست امور نقلیه 6

  7/21 12 هاكلیه پست نويسی در امور اداریگزارک 7

  8/21 8 هاكلیه پست اريایابی (نلکرد كاركنان 8

  9/21 8 هاكلیه پست رفاه كاركنان و اراي  فیزيکی محی  كار 9

  10/21 16 هاه پستكلی های مسگقیمقانون مالیات 10

  11/21 20 هاكلیه پست االول و مفاهیم سايماندهی 11

  12/21 12 هاكلیه پست اروباطات سايمانی 12

  13/21 24 هاكلیه پست ريزی نیروی انسانیاالول و مبانی برنامه 13
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  14/21 12 هاكلیه پست آانايی با نظا  هقوق و دسگنزد 14

  15/21 8 هاپستكلیه  ونظیم قراردادها 15

  16/21 20 هاكلیه پست اداره امور كاركنان() مديريت منابع انسانی 16

17 
و كاربرد آن در  (MIS) های اطال(اوی مديريتسیسگم

 امور مالی
 17/21 32 هاكلیه پست

 

  18/21 6 هاكلیه پست نظارت مالی 18

  19/21 20 هاكلیه پست آانايی با قانون محاسبات (نومی 19

  20/21 20 هاكلیه پست نظارت و كنگرل در نظا  اداری 20

  21/21 12 هاكلیه پست گیری در امور ادارینظا  وصنیم 21

  22/21 16 هاكلیه پست هسابداری پروژه 22

  23/21 12 هاكلیه پست محاسبه و مديريت قینت ونا  اده خدمات 23

  24/21 8 هاكلیه پست (1) ینیبريزی و پیشريزی، برنامهولفیق بودجه 24

  25/21 8 هاكلیه پست (2) بینی اناورريزی و پیشبودجه 25

  26/21 16 هاكلیه پست (3) هسابداری مديريت اسگراوهيک 26

  27/21 8 هاكلیه پست ريزیكاربرد اطال(ات (نلکردی در نظا  بودجه 27

  28/21 12 هاكلیه پست نآت بادی آانايی با قانون ديوان محاسبات كشور و االالها 28

  29/21 12 هاكلیه پست آانايی با قوانین سايمان بايرسی كل كشور 29

  30/21 16 هاكلیه پست قانون مالیات بر اريک افزوده 30

 
 خدمات مالی مسئولرشته شغلی  -2-13

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/22 12 هاكلیه پست آن ون ديوان محاسبات كشور و االالهات بادیآانايی با قان 1

  2/22 12 هاكلیه پست های مالیوجزيه و وحلیل الورت 2

  3/22 6 هاكلیه پست های دولگیقوانین مالی اركت 3

  5/22 20 هاكلیه پست آانايی با قانون محاسبات (نومی 4

  6/22 6 هاكلیه پست نظارت مالی 5

  7/22 8 هاكلیه پست بانکی نامه اجرايی (نلیاتینآي 6

  8/22 12 هاكلیه پست آانايی با قوانین و مقررات مالی دولگی 7

  9/22 24 هاكلیه پست ا(گبارات اسنادی 8

  10/22 24 هاكلیه پست های هسابداریسیسگم 9

  11/22 34 هاكلیه پست هسابرسی مالیاوی 10

  12/22 8 هاكلیه پست والساماندهی امور ام های اجرايی درروک 11

  13/22 8 هاكلیه پست قوانین اموال غیرمنقول 12

  14/22 24 هاكلیه پست هسابداری مالیاوی 13

  15/22 8 هاكلیه پست قانون وجارت 14

  16/22 24 هاكلیه پست مديريت وداركات 15
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  17/22 24 هاكلیه پست االول هسابداری 16

  18/22 12 هاكلیه پست ثبت ماامالت() ابداریهس 17

  19/22 20 هاكلیه پست داری اموالجنع 18

  20/22 24 هاكلیه پست هسابداری كاال 19

  21/22 12 هاكلیه پست مديريت (نلیات هسابداری انبار 20

  22/22 30 هاكلیه پست آمار كاربردی 21

  23/22 16 هاكلیه پست هسابداری پروژه 22

  24/22 12 هاكلیه پست محاسبه و مديريت قینت ونا  اده خدمات 23

  25/22 8 هاكلیه پست (1) بینیريزی و پیشريزی، برنامهولفیق بودجه 24

  26/22 8 هاكلیه پست (2) بینی اناورريزی و پیشبودجه 25

  27/22 16 هاكلیه پست (3) هسابداری مديريت اسگراوهيک 26

  28/22 8 هاكلیه پست ريزیرد اطال(ات (نلکردی در نظا  بودجهكارب 27

  29/22 12 هاكلیه پست ريزی (نلیاویبودجه 28

  30/22 12 هاكلیه پست آانايی با قوانین سايمان بايرسی كل كشور 29

  31/22 16 هاكلیه پست قانون مالیات بر اريک افزوده 30

  32/22 8 هاكلیه پست ونظیم قراردادها 31

  33/22 16 هاكلیه پست های مسگقیمقانون مالیات 32

 94-09 16 هاكلیه پست هسابداری بشش (نومی 33
 394754بششنامه اناره 

 09/12/1394مور  

 
 کارشناس و کاردان برنامه و بودجهشغلی  هایرشته -2-14

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  1/23 12 هاكلیه پست ريزی (نلیاویبودجه 1

  2/23 6 هاكلیه پست نظارت بر بودجه 2

  3/23 32 هاكلیه پست روک وحقیق 3

  4/23 12 هاكلیه پست اجرای بودجه 4

  5/23 8 هاكلیه پست های دولگیريزی اركتبودجه 5

  6/23 16 هاكلیه پست هسابداری پروژه 6

  7/23 24 هاستكلیه پ هسابداری مالیاوی 7

  8/23 24 هاكلیه پست االول هسابداری 8

  9/23 8 هاكلیه پست قوانین و مقررات مالی 9

  10/23 16 هاكلیه پست های مسگقیمقانون مالیات 10

  11/23 30 هاكلیه پست آمار كاربردی 11

  12/23 34 هاكلیه پست ريزی و كنگرل پروژهبرنامه 12

  13/23 8 هاكلیه پست بودجه كشور قانون برنامه و 13
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 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

  14/23 12 هاكلیه پست محاسبه و مديريت قینت ونا  اده خدمات 14

  15/23 8 هاكلیه پست (1) بینیريزی و پیشريزی، برنامهولفیق بودجه 15

  16/23 8 هاكلیه پست (2) بینی اناورريزی و پیشبودجه 16

  17/23 16 هاكلیه پست (3) هسابداری مديريت اسگراوهيک 17

  18/23 8 هاكلیه پست ريزیكاربرد اطال(ات (نلکردی در نظا  بودجه 18

  19/23 20 هاكلیه پست آانايی با قانون محاسبات (نومی 19

  20/23 12 هاكلیه پست آن آانايی با قانون ديوان محاسبات كشور و االالهات بادی 20

  21/23 30 هاكلیه پست هسابداری دولگی 21

  22/23 12 هاكلیه پست آانايی با قوانین سايمان بايرسی كل كشور 22

  23/23 16 هاكلیه پست قانون مالیات بر اريک افزوده 23

 های اجراییکارشناسان آموزش دستگاه -2-15

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 94-016 8 كاراناس آمويک انسانی مبانی نظری آمويک و ووساه منابع 1

 83078بششنامه اناره 

 14/05/1394مور  

 94-017 16 كاراناس آمويک فرايند آمويک و ووساه منابع انسانی 2

 94-018 20 كاراناس آمويک آمويک الکگرونیکی 3

 94-019 4 كاراناس آمويک ولتدآانايی با قوانین و مقررات آمويک منابع انسانی بشش  4

 

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

 مالحظات کد دوره ساعت عنوان پست عنوان پودمان/دوره ردیف

 سايمان، مديران و كارمندان() نظا  مديريت (نلکرد 1
ارييابی( ) كاراناس مديريت

 (نلکرد
8 015-94 

 83078بششنامه اناره 

 14/05/1394مور  

 

 ن فناوری اطالعاتکارشناسا -2-17

 مالحظات  عنوان پست ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  كاراناسان فناوری اطال(ات 12 هاكنیت فاوا )االول،چارچوب و اسگقرار ( 1

 145099بششنامه اناره 

 20/11/1393مور  

  كاراناسان فناوری اطال(ات ITIL 12مديريت خدمات فاوا و  2

  كاراناسان فناوری اطال(ات 12 مديريت فرآيندهای سايمانی 3

 آذر كاراناسان فناوری اطال(ات 20 ماناری فناوری اطال(ات سايمانی 4

  كاراناسان فناوری اطال(ات 16 وحلیل و طراهی سیسگم 5

  كاراناسان فناوری اطال(ات 30 مهندسی ابکه 6

 مرداد كاراناسان فناوری اطال(ات 20 مديريت امنیت اطال(ات 7

  كاراناسان فناوری اطال(ات 12 ال(اتهای فناوری اطمديريت پروژه 8

  كاراناسان فناوری اطال(ات 8 رايانش ابری 9

  كاراناسان فناوری اطال(ات 16 بايافزارهای آياد/ مگنمهاجرت به نر  10
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 فرهنگیعمومی و  آموزشی هایورهد -3

 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف

 های اداریمندیتوان -3-1

 دهیگزارک 1

  - 24 آيین ناارک مکاوبات اداری 1-1

  - 20 گزارک نويسی 1-2

  - 12 های اداریسايی نواگهخالاله 1-3

 اناسايی و دسگیابی به منابع اطال(ات )داخلی و خارجی( 2

  - 12 االول و مبانی اروباطات 2-1

  - 10 اطال(اتهای نوين دسگیابی به ها و روکاناخت راه 2-2

  - 34 يبان انالیسی 2-3

  - 24 های ذهنیاناسايی و اسگفاده اي ظرفیت 3

  - 16 برقراری اروباط مؤثر با محی  و دياران 4

 فناوری اطالعات -3-2

  - 12 مفاهیم پايه فناوری اطال(ات 5

  - 8 هااسگفاده اي كامپیوور و مديريت فايل 6

  - 26 پردايهاواژه 7

  - 26 هاگسگردهالفحه 8

  - 26 های اطال(اویبانک 9

  - 20 ارائه مطال  10

  - 12 اطال(ات و اروباطات 11

 - 22 ای و اداری كار با رايانههای هرفهمهارت 12
 145099بششنامه اناره 

 20/11/1393مور  
 - 14 مديريت ابزار و اطال(ات سايمانی 13

 - 8 نیکمفاهیم و كلیات دولت الکگرو 14

 - 12 امنیت كاربری فناوری اطال(ات )اكفا( 15
 367237بششنامه اناره 

 15/07/1397مور  

 فرهنگی و اجتماعی -3-3

  - 20 اهکا  يندگی در اسال  16

  - 20 اخالق فردی، اجگنا(ی و اداری 17

  - 28 آداب و اسرار نناي 18

  - 20 آانايی با انديشه و سیره اما  خنینی)ره( 19

  - 28 های ا(گقادیها و پاسخپرسش 20

  - 28 وفسیر آيات برگزيده قرآن كريم 21

  - 20 هکومت مهدوی و وظايف منگظران 22

  - 28 روخوانی و روانشوانی قرآن كريم 23
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 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف

 تکمیلی عمومی -3-4

  - 6 اروقاء سالمت اداری و مباريه با فساد 24

  - 6 های پیشایریاطفاء هريق و راه 25

  - 6 امر به ماروف و نهی اي منکر 26

  - 6 یهای واگیر و راهکارهای پیشایرانوع بیناری 27

  - 4 اناسیايران 28

  - 4 ايننی و بهداات محی  كار 29

  - 2 آانايی با نظا  گزينش كشور 30

  - 6 آمادگی و مقابله با هوادث طبیای و غیرمگرقبه 31

 ول برگزاری: نیروی انگظامی ج.ا.ا.مسئ - 4 آمويک انگظامی 32

  - 6 گیری آنهای اندايهوری و وکنیکبهره 33

  - 6 های پیشایریهای نوپديد و راهبیناری 34

  - 6 وجارت الکگرونیکی 35

  - 6 جسگجو، امداد و نجات 36

  - 6 های مقابله با آنجال اسناد و راه 37

  - 6 قانون اساسی جنهوری اسالمی 44های الدر االل سايی و سیاستخصوالی 38

  - 4 (WTO)سايمان جهانی وجارت  39

  - 4 های روي دنیااناخت دانش و پیشرفت 40

  - 8 طرح مارفت بسیجی )مقدماوی( 41

  - 8 طرح مارفت بسیجی )وکنیلی( 42

  - 6 كارآفرينی 43

  - 6 های فناوری اطال(اتكاربرد 44

  - 8 امدادی -های پزاکیتهای اولیه و فوريكنک 45

  - 6 مواد مشدر و پیامدهای سوء آن 46

 آموزش خانواده -3-5

  - 4 اقگصاد خانواده 47

  - 8 اناسی خانوادهآسی  48

  - 4 آانايی با اهکا  اسالمی 49

  - 6 وربیت فريند 50

  - 4 هقوق خانواده 51

  - 6 خانواده مگاالی در اسال  52

  - 8 ينااويی رواب  سالم 53

  - 12 روانشناسی خانواده 54

  - 4 نقش هجاب در هفظ هريم خانواده 55
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 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف

 سایر -3-6

  - 8 آانايی با الاوی اسالمی ه ايرانی پیشرفت 56

  - 8 آانايی با سامانه ملی قوانین و مقررات جنهوری اسالمی ايران 57

  - 12 آانايی با طرح اجره طیبه الالحین 58

  - 12 با (لو  و ماارف دفاع مقدس آانايی 59

  - 8 آانايی با قانون مديريت خدمات كشوری 60

  - 8 آانايی با مالیات بر اريک افزوده 61

  - 8 آانايی با مبانی و االول االالح الاوی مصرف 62

  - 8 نامه دوركاریآانايی با نظا  و آيین 63

  - 8 هاآانايی با نظا  هدفنند كردن يارانه 64

  - 12 های هکومت اسالمی و واليت فقیهبنیان 65

  - 12 پدافند غیر(امل 66

  - 16 های قلبی (روقیپیشایری و كنگرل (وامل خطرساي بیناری 67

68 
جرايی اهای كلی نظا  اداری كشور، ابالغی مقا  ماظم رهبری، و راهکارهای وبیین سیاست

 ننودن آن
12 -  

  - 8 های دينیمويهسبک يندگی بر مبنای آ 69

  - 16 های اجگنا(یمديريت پیشایری اي وقوع جر  و آسی  70

  - 8 مديريت دانش سايمانی 71

  - 12 ساالری اسالمیمرد  72

  - 8 هسینی بصیرت و مارفت 73

  - 12 هنت ماا(ف، كار ماا(ف و راهکارهای اجرايی ننودن آن در نظا  اداری 74

 94-01 12 (1اقگصاد مقاومگی ) 75

 83078بششنامه اناره 

 14/05/1394مور  

 94-04 12 (1ها( )انداي جنهوری اسالمی ايران )الزامات و ضرورتسند چشم 76

 94-07 4 (1نقشه راه االالح نظا  اداری ) 77

 94-010 8 وربیت اسالمی با وکیه بر قرآن و اهاديث 78

 94-011 8 راهننای سفیران سالمت )ييج مراقبگی( 79

 94-012 8 وناس  اندا  )اروقای سالمت اي طريق وريک( 80

 94-013 6 اناسی و فرهنگ افزايش جنایتجنایت 81

 94-014 8 كلیات پیشایری اي وقوع جر  82

 94-020 8 آانايی با قوانین و مقررات اروقاء سالمت اداری 83

 1091808بششنامه اناره  - 6 منشور هقوق اهروندی 84

 - 8 هقوق اهروندی در نظا  اداری 85 22/12/1395مور  

 668320بششنامه اناره   12 فرهنگ سايمانی 86

  16 های سنجش و وحلیل فرهنگ سايمانیروک 87 19/11/1398مور  
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 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف

  8 آانايی با قانون اساسی جنهوری اسالمی ايران 88

  8 ی اجگنا(یپذيرای و مسئولیتانههای اجگنا(ی، سواد رسابکه 89

  6 لهی هارت اما  خنینی )ره(انامه سیاسی ه آانايی با والیت 90

  8 مديريت سبز 91

  8 مقابله با بحران 92

  8 میز خدمت و ارباب رجوع 93
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 رانیمد آموزشی هایدوره -4

 1های آموزشی مدیران جوان و زندوره -4-1

 سطح مدیریت کد ساعت عنوان ردیف

 - 8 گیریأله و تصمیمحل مس 1

 عملیاتی و پایه

 - 8 اصول مدیریت و سرپرستی 2

 - 8 مدیریت مشارکتی 3

 - 4 هاها و روشبهبود سیستم 4

 - 4 مدیریت بر مبنای هدف 5

 - 4 ایاخالق حرفه 6

 - 8 ریزی و مدیریت استراتژیکبرنامه 7

 میانی و ارشد

 - 4 اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی 8

 - 4 مدیریت اقتضایی 9

 - 8 مدیریت استراتژیک منابع انسانی 10

 - 4 مدیریت و ارزیابی عملکرد 11

 - 8 اصول و مبانی سازماندهی 12

 - 6 مدیریت بحران 13

 - 6 آشنایی با قانون برنامه و بودجه کشور 14

مشترک تمامی سطوح مدیران 

 ایحرفه

 - 6 ت خدمات کشوریآشنایی با قانون مدیری 15

 - 6 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی 16

 - 6 آشنایی با قوانین و مقررات معامالت دولتی و مناقصات 17

 - 6 آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی 18

 - 6 مبانی حقوقی قراردادها و قوانین حاکم بر آن 19

 - 6 حقوق اداری 20

 

 

 2ایمدیران حرفه قبل از انتصابهای آموزشی دوره -4-2

 ایمدل شایستگی عمومی مدیران حرفه براساس -الف

ان، و های ارييابی، براساس مدل اايسگای (نومی مديرطبان در كانونهای مندرج در اين جدول پس اي سنجش مشادوره

 .برگزار خواهد اد بینی اده اجرايی،مششص ادن نینر  اايسگای آنها، در مراجع پیش

 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

1 

 پذيریمسئولیت

 8 ای و سايمانیمديريت اخالق هرفه

 سطوح (نلیاوی و پايه

 8 ها و مسئولیت اجگنا(یسايمان 2

 4 ووساه پايدار و نقش افراد جاماه 3

 8 هاهدايت و رهبری در سايمان 4

 4 سايمانیاهروندی  5

                                                                            

 مااونت سرمايه انسانی سايمان اداری و اسگشدامی كشور 31/02/1398مور   101850نامه اناره موضوع  -1

 04/11/1396مور   1657363اناره موضوع بششنامه  -2
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 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

6 

 گرايی و هدايت (نلکردهدف

 8 مبانی مديريت و رهبری در سايمان

 سطوح (نلیاوی و پايه

 4 مديريت و ارييابی (نلکرد 7

 4 مديريت اسگراوهيک سايمانی 8

 4 مديريت اسگراوهيک منابع 9

 4 مديريت بر مبنای هدف 10

11 

 واهد و والق سايمانی

 4 ایاخالق هرفه

 ح (نلیاوی و پايهسطو

 4 وفاداری و والق سايمانی 12

 4 واهد سايمانی و رضايت اغلی 13

 4 نارک اريای به واهد و والق سايمانی 14

 8 فرهنگ سايمانی 15

16 

 های اروباطیمهارت

 8 فردیيبان بدن و اروباطات بین

 سطوح (نلیاوی و میانی

 8 اروباطات سايمانی 17

 4 خالق و اثربشش اروباط 18

 4 روانشناسی اروباطات 19

 8 فن نواگن و بیان و گوک دادن فاال 20

21 

 سايیویم و ابکه

 8 سايیهای ویمكار وینی و مهارت

 سطح پايه

 8 مديريت مشاركگی 22

 4 سايیابکه 23

 4 های نفوذ و وأثیرگذاریمهارت 24

 4 فردیمديريت وااد بین 25

26 

 وفکر وحلیلی و هل مسأله

 12 گیریهای وصنیمها و وکنیکمدل

 سطح پايه

 8 هاها و روکوجزيه و وحلیل سیسگم 27

 4 وفکر سیسگنی 28

 8 خالقیت و هل مسأله 29

 8 مديريت واارض 30

31 

 نظارت و كنگرل وا هصول نگیجه

 8 وواننندسايی منابع انسانی

 سطح میانی

 8 گرل در مديريتنظارت و كن 32

 4 سنجش و ارييابی (نلکرد 33

 8 االول سرپرسگی 34

 8 مديريت و كنگرل پروژه 35

36 

 ناری و وفکر راهبردیآينده

 8 پهوهیگذاری و سیاستسیاست

 4 ناریآينده 37 سطح اراد

 8 وفکر اسگراوهيک 38
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 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

 8 ريزی اسگراوهيکمديريت و برنامه 39

 4 نااریآينده 40

 
 

 ایعمومی تکمیلی مدیران حرفه هایبراساس شایستگی -ب

 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

1 

 سايیویم و ابکه

 8 سايیهای ویمكار وینی و مهارت

 سطح (نلیاوی

 8 مديريت مشاركگی 2

 4 سايیابکه 3

 4 های نفوذ و وأثیرگذاریمهارت 4

 4 فردیت وااد بینمديري 5

6 

 وفکر وحلیلی و هل مسأله

 12 گیریهای وصنیمها و وکنیکمدل

 سطح (نلیاوی

 8 هاها و روکوجزيه و وحلیل سیسگم 7

 4 وفکر سیسگنی 8

 8 خالقیت و هل مسأله 9

 8 مديريت واارض 10

11 

 نظارت و كنگرل وا هصول نگیجه

 8 وواننندسايی منابع انسانی

 (نلیاوی سطح

 8 نظارت و كنگرل در مديريت 12

 4 سنجش و ارييابی (نلکرد 13

 8 االول سرپرسگی 14

 8 مديريت و كنگرل پروژه 15

16 

 كوایهنت و سشت

 4 انایزک و رقابت

 سطوح (نلیاوی و پايه

 4 مديريت (نلکرد 17

 4 گذاری و مديريت اهدافهدف 18

 8 ابها  مديريت اسگرس و وحنل 19

 8 وریهای بهرهاالول و وکنیک 20

21 

 ريزی و هناهنایبرنامه

 8 یريزی و سايماندهاالول و مبانی برنامه

 سطح پايه

 4 ريزیهای برنامهوکنیک 22

 4 مديريت يمان 23

 4 ريزی (نلیاویبرنامه 24

 4 ريزی و مديريت پروژهبرنامه 25

26 
 های اروباطیمهارت

 8 فردین بدن و اروباطات بینيبا
 سطح پايه

 8 اروباطات سايمانی 27



  

 

55 

 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

 4 اروباط خالق و اثربشش 28

 4 روانشناسی اروباطات 29

 8 فن نواگن و بیان و گوک دادن فاال 30

31 

 ناری و نارک فرايندیكل

 12 ناریوفکر سیسگنی و كل

 سطح پايه

 8 هانظريه (نومی سیسگم 32

 8 گراگرا و نگیجههای فرايندگرا، وظیفهکنار 33

 4 اناخگیهای ودوين نقشهوکنیک 34

 8 مهندسی فرايندها 35

36 

 البر و بردباری

 4 مديريت اسگرس و كنگرل خشم

 سطح میانی

 4 هوک هیجانی 37

 4 های فردیروانشناسی وفاوت 38

 4 ناری و كاهش اسگرسمثبت 39

 4 فرهنای مديريت وااد 40

41 

 نوجويی و وفکر خالق

 8 وفکر خالق

 سطح میانی

 4 راهکارهای وقويت خالقیت در سايمان 42

 8 كارآفرينی سايمانی و اسگراوهی كارآفرينانه 43

 8 روانشناسی مديريت وغییر 44

 8 ها و موانع خالقیتاالول و وکنیک 45

 8 نانهرآفريسايی اسگراوهی كاودوين و پیاده 46

47 

 پاسشاويی

 4 رجوعمديريت وکريم ارباب

 سطح میانی

 4 پذيریاناطاف 48

 8 هوک هیجانی 49

 4 بهبود و افافیت فرايندها 50

 8 پاسشاويی و اسگانداردهای آن 51

52 

 پذيریاناطاف

 4 مديريت اقگاايی

 سطح اراد

 8 های فرهنایاناسی و وفاوتجاماه 53

 4 ناسی اشصیتروانش 54

 8 رفگار سايمانی 55

 4 پذيریپذيری و انطباقاناطاف 56

57 
 قدرت مذاكره و مگقا(دسايی

 8 االول و فنون مذاكره
 سطح اراد

 8 قدرت سشنوری 58
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 توضیحات ساعت هاعناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

 8 و نفوذ در دياران های مگقا(دسايیوکنیک 59

 4 مديريت جلسات 60

 8 هوک هیجانی و مذاكره 61

 

 1ایانتصاب مدیران حرفهحین های آموزشی هدور -4-3
 سطح عملیاتی -الف

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 94-01 12 (1) اقگصاد مقاومگی 1
  83078بششنامه اناره 

 14/05/1394مور  
 94-04 12 (1) انداي جنهوری اسالمی ايرانسند چشم 2

 94-07 4 (1) نقشه راه االالح نظا  اداری 3

 
 سطح پایه -ب

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

   12101 12 های دولگی )ونركز بر وظايف(ريزی (نلیاوی در دسگااهبرنامه 1

   12102 6 سايماندهی 2

   12103 12 هاها و روکها و فنون بهبود سیسگموکنیک 3

   12104 8 انایزک در كار 4

   12105 9 در مديريتكاربرد فناوری اطال(ات  5

   12106 6 ديران مافوقمها و فنون كار با آانايی با روک 6

   12107 4 مديريت مؤثر وقت 7

   12108 6 رواب  كار 8

   12109 6 كیفیت يندگی كاری 9

   12110 6 مديريت اسگرس )بهداات روانی كاركنان( 10

   12111 9 كاربرد آمار در مديريت 11

  12112 6 و نوآوری )فردی(خالقیت  12

   12113 6 مبانی (لم هقوق 13

   12118 4 آانايی با قوانین و مقررات اموال دولگی 14

   12119 12 آانايی با قانون مديريت خدمات كشوری 15

 

 

 

 

 

                                                                            

 15/07/1397مور   367237و  14/05/1394مور   83078، 20/11/1393مور   145099، 15/12/1390مور   32664/90/200های اناره موضوع بششنامه -1
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 سطح میانی -پ

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  22101 12 بر فرآيندها( های دولگی )ونركزريزی در دسگااهبرنامه 1

  22102 9 گیری )سايمانی(فرايند و فنون وصنیم 2

  22103 4 سايیسايی برای كوچکظرفیت 3

  22104 6 ينیهای اداری وطبیقی و محک نظا 4

  22105 8 افزايیراهبردهای آمويک و ووان 5

  22106 9 هارهبری وحول در سايمان 6

  22107 4 سپاریمديريت برون 7

  22108 8 طراهی ساخگارهای سايمانی 8

  22109 6 مديريت و مهندسی اريک 9

  22110 6 خالقیت و نوآوری )سايمانی( 10

  22111 4 مديريت مشاركگی با وأكید بر نظا  پیشنهادها 11

  22112 6 وری(پويايی سايمانی و فردی )بهره 12

  22113 8 ريزی پروژه مديريت و برنامه 13

  22114 6 ر دولت و بشش (نومیهای واالی سايمانی دمدل 14

  22115 6 مديريت كیفیت و فرايندهای سايمانی 15

  22116 12 های سايمانیپهوهش 16

  22117 12 بندی(گذاری )ودوين و الورتمشیمبانی خ  17

  22216 12 های دينیرفگار سايمانی مبگنی بر آمويه 18

مور   307788نامه اناره   4 مديريت بحران 19

امور آمويک و  18/06/1397

بهسايی نیروی انسانی سايمان 

 اداری و اسگشدامی كشور

  4 های اجگنا(یمديريت بحران 20

  4 ريزی و (نل در بحرانبرنامه 21

 

 سطح ارشد -ت

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

   32101 8 مديريت اسگراوهيک اطال(ات 1

   32102 6 بهسايی سايمانی 2

  32103 6 كارآفرينی سايمانی 3

  32104 6 مديريت دولت الکگرونیک 4

  32105 6 هارهبری وحول در سايمان 5

  32106 8 ايمانیانداي سطوح سانداي ملی به چشمچاونای وبديل چشم 6

  32107 6 مديريت سرمايه اجگنا(ی 7

  32108 6 پهوهیآينده 8
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 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  32109 6 های غیردولگیمديريت سايمان 9

  32110 6 های كارآفرينمديريت سايمان 10

  32111 4 آانايی با قوانین ديوان محاسبات و محاسبات (نومی كشور 11

  32112 4 آانايی با قانون برگزاری مناقصات  12

  32113 4 به آن یوادآانايی با قانون ونظیم بششی اي مقررات مالی دولت و قانون الحاق م 13

  32216 12 وفسیر آيات برگزيده مديريگی 14

  145099بششنامه اناره  - 8 دولت الکگرونیکی 15

 - 10 های سايمانی فناوری اطال(اتمهارت 16 20/11/1393مور  

 

 و میانی ح پایهوسطمشترک  -ث

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  22118 - 12114 6 ن محاسبات و محاسبات (نومی كشورآانايی با قوانین ديوا 1

  22119 - 12115 6 آانايی با قانون برگزاری مناقصات 2

  22120 - 12116 6 به آن وادیآانايی با قانون ونظیم بششی اي مقررات مالی دولت و قانون الحاق م 3

 

 مشترک سطوح میانی و ارشد -ج

 حظاتمال کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  32115 - 22122 4 آانايی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه ساالنه كل كشور 1

  32116 - 22123 8 آانايی با قانون مديريت خدمات كشوری 2

3 
ريگی های كلی اقگصاد مقاومگی و راهکارهای سايمانی ه مديآانايی با سیاست

 وحقق آن
8 22125 - 32118  

 

 یه، میانی و ارشدمشترک سطوح پا -چ

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

   32114 - 22121 - 12117 4 آانايی با قانون مجايات اسالمی ه فصل واديات مأموران دولگی 1

  32117 - 22124 - 12120 6 مديريت ساخگارهای سايمانی 2

3 
بر ريزی فرهنای با وأكید اناسی فرهنگ و مديريت و برنامهمفهو 

 های دينیآمويه
4 12201 - 22201 - 32201  

4 
سره( و مقا  ماظم رهبری راهبردهای فرهنای اما  راهل )قدس

 الاالی()مدظله
4 12202 - 22202 - 32202  

  32203 - 22203 - 12203 4 وبیین مصوبات فرهنای نظا  با وأكید بر مهندسی فرهنای 5

  32204 - 22204 - 12204 2 وبیین منشور ووساه فرهنگ قرآنی 6

  32205 - 22205 - 12205 4 مهدويت و فرهنگ انگظار )انقالب اسالمی و فرهنگ مهدويت( 7

  32206 - 22206 - 12206 4 نظا  سیاسی اسال  برمبنای واليت فقیه 8

  32207 - 22207 - 12207 6 نظا  مديريت اسالمی 9
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 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

  32208 - 22208 - 12208 6 ا آنهای مقابله بجنگ نر ، وهديد نر  و ایوه 10

  32209 - 22209 - 12209 4 اناسی سیاسی و فرهنایجريان 11

  32210 - 22210 - 12210 2 بررسی وضایت فرهنای و اجگنا(ی كشور 12

  32211 - 22211 - 12211 20 مديريت اسالمی با موضوع انیم (دالت 13

  32212 - 22212 - 12212 20 مديريت اسالمی با موضوع آئین مديريت 14

  32214 - 22214 - 12214 4 ابااد هکنرانی (لوی و پاسشاويی در اسال  15

  32215 - 22215 - 12215 8 نظارت هناانی و سرمايه اجگنا(ی 16

بششنامه اناره  94-02 8 (2اقگصاد مقاومگی ) 17

83078  

 14/05/1394مور  

 94-05 8 (2ها( )الزامات و ضرورتيران )انداي جنهوری اسالمی اسند چشم 18

 94-08 4 (2نقشه راه االالح نظا  اداری ) 19

 

 مشترک تمامی سطوح -ح

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 - 8 بنیان مديريت امنیت اطال(ات )بنا( 1
  367237بششنامه اناره 

 15/07/1397مور  

 94-026 4 پذيری در مديريتپاسشاويی و مسئولیت 2
  83078بششنامه اناره 

 14/05/1394مور  

 

 مدیران فناوری اطالعات -خ

 مالحظات کد ساعت عنوان پودمان/ دوره ردیف

 - 12 چارچوب و اسگقرار( هاكنیت فاوا )االول، 1

 145099بششنامه اناره 

 20/11/1393مور  

 - ITIL 12مديريت خدمات فاوا و  2

 - 12 مديريت فرآيندهای سايمانی 3

 - 20 ماناری فناوری اطال(ات سايمانی 4

 - 16 وحلیل و طراهی سیسگم 5

 - 30 مهندسی ابکه 6

 - 20 مديريت امنیت اطال(ات 7

 - 12 های فناوری اطال(اتمديريت پروژه 8

 - 8 رايانش ابری 9

 - 16 بايافزارهای آياد/ مگننر به مهاجرت  10
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1401هشت ماه دوره های آموزشی اردیب  

 نوع دوره  ساعت دوره عنوان دوره ردیف

 ووانننديهای (نومی  24 آيین ناارک مکاوبات اداری 1

 ووانننديهای (نومی  12 االول و مبانی اروباطات 2

 مديران جوان و ين 4 اخالق هرفه ای 3

 

1401دوره های آموزشی خرداد  ماه   

 نوع دوره  ساعت دوره عنوان دوره ردیف

 ووانننديهای (نومی  28 وخوانی و روانشوانی قرآن كريمر 1

 ووانننديهای (نومی  2 آانايی با نظا  گزينش كشور 2

 ووانننديهای (نومی  6 آمادگی و مقابله با هوادث طبیای و غیرمگرقبه 3

 ووانننديهای (نومی  4 آمويک انگظامی 4

 ای (نومی ووانننديه 6 اروقاء سالمت اداری و مباريه با فساد 5

 ووانننديهای (نومی  6 های پیشایریاطفاء هريق و راه 6

 ووانننديهای (نومی  8 آانايی با قانون مديريت خدمات كشوری 7

 مديران جوان و ين 4 مديريت اقگاايی 8

 مديران جوان و ين 6 مديريت بحران 9

 مديران جوان و ين 4 مديريت و ارييابی (نلکرد 10

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 24 (1هسابرسی ) 11

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 24 (2هسابرسی ) 12

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 30 هسابرسی دولگی 13

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 34 هسابرسی مالیاوی 14

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 16 درآمدها و انواع آن 15
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1401ه های آموزشی تیر ماه دور  

 نوع دوره  ساعت دوره عنوان دوره ردیف

 مديران جوان و ين 8 االول مديريت و سرپرسگی 1

 مديران جوان و ين 8 االول و مبانی سايماندهی 2

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 8 قانون ونظیم بششی اي مقررات مالی دولت 3

 اغلی )كاراناس و كاردان امور اداری( 34 های اجرايی آنها و دسگورالانلنامه، آيینبندی مشاغلآانايی با طرح طبقه 4

 اغلی )كاراناس و كاردان امور اداری( 24 آانايی با اينگرنت و كاربرد آن در اداره امور دفگری 5

 اداری(اغلی )كاراناس و كاردان امور  12 سیسگم دبیرخانه و باياانی مکانیزه )اووماسیون اداری( 6

 ووانننديهای (نومی  16 برقراری اروباط مؤثر با محی  و دياران 7

 ووانننديهای (نومی  8 مفاهیم و كلیات دولت الکگرونیک 8

 ووانننديهای (نومی  20 آانايی با انديشه و سیره اما  خنینی)ره( 9

 ووانننديهای (نومی  6 اروقاء سالمت اداری و مباريه با فساد 10

 ووانننديهای (نومی  4 يی با اهکا  اسالمیآانا 11

 ووانننديهای (نومی  8 نامه دوركاریآانايی با نظا  و آيین 12

 ووانننديهای (نومی  28 آداب و اسرار نناي 13

 ووانننديهای (نومی  20 آانايی با انديشه و سیره اما  خنینی)ره( 14

 ووانننديهای (نومی  20 اهکا  يندگی در اسال  15

 ووانننديهای (نومی  20 اخالق فردی، اجگنا(ی و اداری 16

 ووانننديهای (نومی  28 های ا(گقادیها و پاسخپرسش 17

 ووانننديهای (نومی  28 وفسیر آيات برگزيده قرآن كريم 18

 ووانننديهای (نومی  20 هکومت مهدوی و وظايف منگظران 19

 ران جوان و ينمدي 8 برنامه ريزی و مديريت اسگراوهيک 20

 مديران جوان و ين 8 مديريت اسگراوهيک منابع انسانی 21

 وربیت مدرس 32 وربیت مدرس 22
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1401دوره های آموزشی مرداد ماه   

 نوع دوره  ساعت دوره عنوان دوره ردیف

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 16 های مسگقیمقانون مالیات 1

 ، هسابرس، ذيحساب(اغلی )هسابدار 16 قانون مدنی 2

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 4 قانون منع مداخله كاركنان دولت در ماامالت دولگی 3

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 6 قانون نحوه انگشار اوراق مشاركت 4

 ووانننديهای (نومی  4 (WTOسايمان جهانی وجارت ) 5

 وانننديهای (نومی و 4 های روي دنیااناخت دانش و پیشرفت 6

 ووانننديهای (نومی  8 طرح مارفت بسیجی )مقدماوی( 7

 ووانننديهای (نومی  8 طرح مارفت بسیجی )وکنیلی( 8

 ووانننديهای (نومی  6 كارآفرينی 9

 ووانننديهای (نومی  6 های فناوری اطال(اتكاربرد 10

 ن و ينمديران جوا 6 آانايی با قوانین و مقررات اموال دولگی 11

 مديران جوان و ين 6 آانايی با قوانین و مقررات ماامالت دولگی و مناقصات 12

 مديران پايه 6 مبانی (لم هقوق 13

 مديران میانی و اراد 8 ق آنهای كلی اقگصاد مقاومگی و راهکارهای سايمانی ه مديريگی وحقآانايی با سیاست 14

 اموراداری (  كاراناس و كاردان 12 اروباطات سايمانی 15

 مديران (نلیاوی ، (نومی 4 (1نقشه راه االالح نظا  اداری ) 16

 ووجیهی بدو خدمت  70 ووجیهی بدو خدمت  17
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 1401دوره های آموزشی شهریور ماه 

 نوع دوره  ساعت دوره عنوان دوره ردیف

 غلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب(ا 8 ایهای سرمايهقانون برنامه و بودجه در خصوص ا(گبارات ونلک دارايی 1

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 12 قانون وجارت 2

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 6 قانون وجنیع (وارض 3

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 8 قانون ونظیم بششی اي مقررات مالی دولت 4

 سابرس، ذيحساب(اغلی )هسابدار، ه 16 قانون مالیات بر اريک افزوده 5

 ووانننديهای (نومی  6 گیری آنهای اندايهوری و وکنیکبهره 6

 ووانننديهای (نومی  6 های پیشایریهای نوپديد و راهبیناری 7

 ووانننديهای (نومی  6 وجارت الکگرونیکی 8

 ووانننديهای (نومی  6 جسگجو، امداد و نجات 9

 ووانننديهای (نومی  6 های مقابله با آنجال اسناد و راه 10

 ووانننديهای (نومی  6 قانون اساسی جنهوری اسالمی 44های الدر االل سايی و سیاستخصوالی 11

 مديران میانی 8 طراهی ساخگارهای سايمانی 12

 مديران پايه  4 سايیسايی برای كوچکظرفیت 13

 مديران پايه  6 مديريت اسگرس )بهداات روانی كاركنان( 14

 مديران میانی 4 يريت بحران های اجگنا(یمد 15

 مديران جوان و ين 6 آانايی با قانون مديريت خدمات كشوری 16

 وربیت مدرس 32 وربیت مدرس 17
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 1401دوره های آموزشی مهر ماه 

 نوع دوره  ساعت دوره عنوان دوره ردیف

 ذيحساب(اغلی )هسابدار، هسابرس،  6 قانون والول برخی اي درآمدهای دولت 1

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 8 های دولگیقوانین مالی اركت 2

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 8 ريزیكاربرد اطال(ات (نلکردی در نظا  بودجه 3

 اغلی )كاراناس و كاردان امور اداری( 6 آانايی با نظا  آمويک كاركنان دولت 4

 اغلی )كارگزين( 12 آانايی با نظا  هقوق و دسگنزد 5

 ووانننديهای (نومی  8 امدادی -های پزاکیهای اولیه و فوريتكنک 6

 ووانننديهای (نومی  6 مواد مشدر و پیامدهای سوء آن 7

 ووانننديهای (نومی  8 اناسی خانوادهآسی  8

 ووانننديهای (نومی  4 آانايی با اهکا  اسالمی 9

 (نومی ووانننديهای  4 اقگصاد خانواده 10

 ووانننديهای (نومی  6 وربیت فريند 11

 مديران جوان و ين 6 هقوق اداری 12

 مديران جوان و ين 6 مبانی هقوقی قراردادها و قوانین هاكم بر آن 13

 مديران میانی 4 برنامه ريزی و (نل در بحران 14

 مديران اراد 6 پهوهیآينده 15

 مت ووجیهی بدو خد 70 ووجیهی بدو خدمت  16
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 1401دوره های آموزشی آبان ماه 

 نوع دوره  ساعت دوره عنوان دوره ردیف

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب ( 20 آانايی با قانون محاسبات (نومی 1

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 12 آانايی با قوانین سايمان بايرسی كل كشور 2

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 6 الناگیآانايی با نقطه سر به سر در هسابداری  3

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 6 در هسابداری الناگی يابی سفارک كارآانايی با هزينه 4

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 6 ای در هسابداری الناگیيابی مرهلهآانايی با هزينه 5

 هسابدار، هسابرس، ذيحساب( اغلی ) 8 هااهنامه مالی و ماامالوی دانشاآيین 6

 ووانننديهای (نومی  34 يبان انالیسی 7

 ووانننديهای (نومی  10 های نوين دسگیابی به اطال(اتها و روکاناخت راه 8

 ووانننديهای (نومی  24 های ذهنیاناسايی و اسگفاده اي ظرفیت 9

 ووانننديهای (نومی  20 گزارک نويسی 10

 ووانننديهای (نومی  12 ری اطال(ات )اكفا(امنیت كاربری فناو 11

 ووانننديهای (نومی  14 مديريت ابزار و اطال(ات سايمانی 12

 مديران) مشگرک پايه ، میانی و اراد ( 6 نظا  مديريت اسالمی 13

 مديران ) ونامی سطوح ( 8 بنیان مديريت امنیت اطال(ات )بنا( 14

 مديران ) ونامی سطوح ( 4 تپذيری در مديريپاسشاويی و مسئولیت 15

 مديران و كاراناسان  فناوری اطال(اوت 8 رايانش ابری 16

 مديران جوان و ين 4 بهبود سیسگم ها و روک ها 17
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 1401دوره های آموزشی آذر ماه 

 نوع دوره  ساعت دوره عنوان دوره ردیف

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 12 ريزی (نلیاویبودجه 1

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 8 (2بینی اناور )ريزی و پیشودجهب 2

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 8 (1بینی )ريزی و پیشريزی، برنامهولفیق بودجه 3

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 8 ونظیم قراردادها 4

 ووانننديهای (نومی  8 مفاهیم و كلیات دولت الکگرونیک 5

 ووانننديهای (نومی  22 ای و اداری كار با رايانههای هرفهارتمه 6

 ووانننديهای (نومی  20 ارائه مطال  7

 ووانننديهای (نومی  8 هااسگفاده اي كامپیوور و مديريت فايل 8

 ووانننديهای (نومی  12 اطال(ات و اروباطات 9

 ووانننديهای (نومی  26 های اطال(اویبانک 10

 مديران جوان و ين 8 له و وصنیم گیریهل مسأ 11

 مديران جوان و ين 4 مديريت بر مبنای هدف 12

 مديران جوان و ين 8 مديريت مشاركگی 13

 مديران فناوری اطال(اوت 30 مهندسی ابکه 14

 مديران ) مشگرک پايه ، میانی و اراد ( 8 نظارت هناانی و سرمايه اجگنا(ی 15

 اغلی )كارگزين( 12 هايماننیايسنجی آمويای در سا 16

 اغلی )آمار موضو(ی( 24 بینی جنایتهای برآورد و پیشروک 17

 ووجیهی بدو خدمت  70 ووجیهی بدو خدمت  18
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 1401دوره های آموزشی دی ماه 

 نوع دوره  ساعت دوره عنوان دوره ردیف

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 32 ر امور مالید( و كاربرد آن MISهای اطال(اوی مديريت )سیسگم 1

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 8 قانون انگشار اسناد خزانه و اوراق قرضه 2

 ووانننديهای (نومی  6 امر به ماروف و نهی اي منکر 3

 ووانننديهای (نومی  6 یشایریهای واگیر و راهکارهای پانواع بیناری 4

 ی ووانننديهای (نوم 4 اناسیايران 5

 ووانننديهای (نومی  4 ايننی و بهداات محی  كار 6

 مديران جوان و ين 6 آانايی با قانون برنامه و بودجه كشور 7

 مديران جوان و ين 6 آانايی با قانون ديوان محاسبات و محاسبات (نومی 8

 مديران و كاراناسان فناوری اطال(ات  20 مديريت امنیت اطال(ات 9

 مديران اراد  6 اجگنا(ی مديريت سرمايه 10

 مديران میانی 6 پويايی سايمانی و فردی ) بهره وری (  11

 اغلی )كاراناس و كاردان امور هقوقی ( 16 هقوق پینان 12

 اغلی ) مسئول خدمات اداری( 8 بهداات (نومی در محی  كار 13
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 1401دوره های آموزشی بهمن ماه 

 ره نوع دو ساعت دوره عنوان دوره ردیف

 اغلی ) هسابدار، هسابرس، ذيحساب ( 16 هسابداری بشش (نومی 1

 ووانننديهای (نومی  26 هاگسگردهالفحه 2

 ووانننديهای (نومی  12 مفاهیم پايه فناوری اطال(ات 3

 ووانننديهای (نومی  26 پردايهاواژه 4

 مديران جوان و ين 4 االول و فنون مذاكره و مگقا(دسايی 5

 مديران پايه 6 يران مافوقها و فنون كار با مدبا روکآانايی  6

 اغلی ) مسئول خدمات اداری (  8 مديريت جلسات اداری 7

 اغلی ) مسئول خدمات مالی( 8 قانون وجارت 8

 اغلی ) كاراناسان آمويک (  8 مبانی نظری آمويک و ووساه منابع انسانی 9

 ين مديران جوان و 8 االول و مبانی سايماندهی 10

 ووجیهی بدو خدمت  70 ووجیهی بدو خدمت  11

 وربیت مدرس 32 وربیت مدرس 12

 

 

 1401دوره های آموزشی اسفند ماه 

 نوع دوره  ساعت دوره عنوان دوره ردیف

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 12 آانايی با قانون ديوان محاسبات كشور و االالهات بادی آن 1

 غلی ) كاراناس و كاردان  امور هقوقی(ا 16 هقوق بین النلل 2

 اغلی )هسابدار، هسابرس، ذيحساب( 24 االول هسابداری 3

 ووانننديهای (نومی  16 برقراری اروباط مؤثر با محی  و دياران 4

 ووانننديهای (نومی  12 های اداریسايی نواگهخالاله 5

 مديران پايه  4 سايیسايی برای كوچکظرفیت 6

 اغلی )كاراناسان مديريت )ارييابی( (نلکرد( 8 ريت (نلکرد )سايمان، مديران، كارمندان(نظا  مدي 7

 اغلی ) كاراناس و كاردان بودجه ( 8 قانون برنامه و بودجه كشور 8

 اغلی ) مدير اداری و مالی ( 20 نظارت و كنگرل در نظا  اداری 9

 مديران جوان و ين 8 االول مديريت و سرپرسگی 10
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 )حوزه فعالیت تمام موسسات استان بوشهر می باشد(1401موسسات تایید صالحیت شده در سال 

 عنوان موسسه/شرکت ردیف
نام و نام خانوادگی 

 مدیر عامل

حیطه دارای 

مجوز/درخواست 

 مجوز

 تاریخ پایان اعتبار 
 شهرستان محل

 تلفن/اسقرار

1 
موسسه فرهنگي و آموزشي 

 فردوسي 
 معصومه خسروانیان

خدمات اداري و 

عمومي ، امور مالي و 

 امور مالیاتي 

23/12/1403 
09172675045      

 بوشهر

2 
ژرف اندیش  موسسه آموزشي

 شریف 
 25/05/1402 فناوري اطالعاتامور  زهرا اسماعیلي 

09173728311      

 خارک

 13/04/1404 امور فناوري اطالعات  ساره بنا زاده  شرکت دهکده داده پردازي جنوب  3
09177747908       

 بوشهر

4 
شرکت مهندسین مشاور و بازرسي 

 فني لیان راگ 

سعود م-الهام قمري

 بهزادي 

مکانیک، امور 

استاندارد و صنایع 

 فلزي 

15/04/1401 
09173731257     

 بوشهر

5 
موزشي اقیانوس آ شرکت خدماتي

 سبز
 منصوره بحریني 

خدمات آزمایشگاهي 

 و امور استاندارد 
15/04/1401 

09173721960       

 بوشهر

6 
فرهنگ سیراف موسسه آموزشي 

 زمین 

معصومه اسالمي 

 نسب

امور اداري و فناوري 

 اطالعات 
25/05/1402 

09164013562      

 کنگان

7 
موسسه فرهنگي ،هنري وآموزشي 

 راه بهروزي 
 15/04/1401 امور اداري و مالي  دکتر محمد بهروزي 

09173713190      

 شهربو

8 
شرکت خدماتي و آموزشي هفت 

 اقلیم برزین خلیج فارس 
 عیسي کابلي 

ترویج و آموزش 

 کشاورزي 
15/04/1401 

09176593356      

 برازجان

9 
موسسه فرهنگي و هنري و 

 آموزشي افق رسانه لیان 
 دکتر مهدي معتمدي

امور خدمات آموزشي 

 و امور فرهنگي
15/04/1401 

09177710406        

 هربوش

10 
موسسه دانش گستر نسل فردا 

 دشتستان 
 مهدیه زیراهي 

فناوري اطالعات )نرم 

 افزار(
15/04/1401 

09171750273       

 برازجان

11 
شرکت دانش پیماي دلیران 

 تنگستان

 –علي حیدري نیا 

 صفیه سبزه

فناوري اطالعات )نرم 

 افزار (
15/04/1401 

09178739653    

 اهرم

 عبدالرضا محمد پور موزشي تاج دریاشرکت خدماتي آ 12
حمل و نقل امور 

 وابسته 
12/08/1400 

09177747908     

 گناوه

 10/11/1403 زبان هاي خارجي مرجان ستوده آموزشي زبان سراموسسه  13
09173763266       

 بوشهر

14 
فرهنگي و آموزشي زبان و  موسسه

 خانه ایلتس سفیر لیان 
 12/08/1400 خارجي زبان هاي محمد محمدي تبار

09173763269      

 بوشهر

 25/05/1402 زبان هاي خارجي خدیجه خدري موسسه آموزشي زبان آیندگان 15
09177752417        

 بوشهر
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 پگاه شایسته فر شرکت نوآوران لیان پارس 16
خدمات اداري و 

 عمومي
16/11/1402 

09171766384          

 بوشهر

17 
ربردي پلیمر مرکز آموزشي علمي کا

 بوشهر 
 سید حسین معزي

خدمات اداري و 

 عمومي
22/07/1402 

09171707631        

 بوشهر

18 
موسسه آموزشي نوآوران لیان 

 خلیج فارس 
 23/12/1403 فناوري اطالعات رایزن علي

09177731087         

 بوشهر

 13/08/1403 حفاظت محیط زیست سارا بیژني شرکت نواندیشان محیط پاک  19
09177872328       

 بوشهر

 13/08/1403 امور استاندارد رضا غالمي شرکت ایمني آروند جاوید فرجاد 20
09173214667        

 کنگان

 مرکز مهارت آموزي خانه گرافیک  21
عبدالمجید ابراهیمي 

 یگانه
 13/08/1403 فناوري اطالعات 

09173726003       

 برازجان

 رشرکت گلزار مبتکربرت 22
سیده زهراگلزادگان 

 عباس توکلیان –

مشاغل ایمني و 

 آتشنشاني
23/12/1403 

09055838857         

 برازجان

23 
موسسه آموزش عالي اندیشه 

 دادبان جم

احمد  –دکترسهرابي 

 حیدري
 13/08/1403 امور حقوقي

09128117220          

 جم

 مرکز آموزش فني و حرفه اي پاییزه  24
 –اده میالد بشکاني ز

 شهال صادقي

امور فناوري 

 واطالعات 
23/12/1403 

09177756088   

 بوشهر

25 
مرکز علمي کاربردي فرهنگ و هنر 

 نیکان فردوس لیان 

 -خداداد رضایي 

 مهدیه هوشمند

امور خدمات آموزشي 

 ,امور فرهنگي هنري
21/04/1404 

09177747908   

 بوشهر
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 ..................................... استانریزی مدیریت و برنامه سازمان

 نگریآیندههای توسعه و مدیریت آموزش و پژوهش
 

 

 کنندگانشرکتلیست مشخصات 

 

 
 

 
 

 شماره ملی شماره شناسنامه نام پدر نام و نام خانوادگی ردیف
تاریخ 

 تولد
 پست سازمانی مدرک تحصیلی محل صدور

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

  

 نوع دوره:      عنوان دوره مورد درخواست:

 مدت ساعت دوره:        :نام دستگاه اجرایی

 

 
 

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

 :ءامضا تاریخ و      :ءتاریخ و امضا

 نام گروهیبتث -1فرم شماره 

 هاپیوست
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 .....................................ریزی استان سازمان مدیریت و برنامه

 نگریتوسعه و آینده هایمدیریت آموزش و پژوهش

 

 مشخصات متقاضی: -الف

 

 

 

 

 

 اشتغال: -ب

 

 

 

 

 

 های آموزشی مورد درخواست:مشخصات دوره/ دوره -ج

 مالحظات نوع دوره مدت ساعت عنوان دوره ردیف

     

     

     

     

     

     

     

 

 شماره شناسنامه:          :نام پدر          نام و نام خانوادگی:

 شماره ملی:          تاریخ تولد:    محل صدور:

 مدرک تحصیلی:

 مدت سابقه کار:   عنوان شغل:     نام دستگاه اجرایی:

 آدرس محل کار:

 تلفن همراه:                    تلفن محل کار:

 بت نام فردیث -2فرم شماره 
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 .....................................ریزی استان سازمان مدیریت و برنامه

 نگریهای توسعه و آیندهمدیریت آموزش و پژوهش

 

 های اجراییمدت جدید پیشنهادی دستگاهمشخصات دوره آموزشی کوتاهفرم 

 

 عنوان دوره: -1

 هدف کلی دوره: -2

 کننده:دستگاه اجرایی درخواست -3

  بهبود مديريت    اغلی    (نومی   دوره آموزشی: ع نو -4

 ............... جنع سا(ت سا(ت...............  (نلی   سا(ت ............... نظری   :به ساعت() شمدت آموز -5

 اهداف رفتاری:  -6

 كنندگان قادر خواهند بود:پس اي گذراندن اين دوره اركت

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

 شرایط مدرسان دوره پیشنهادی: -7

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

 کنندگان در این دوره:شرایط شرکت -8

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

  اوریغیره   هاوری    شیوه اجرایی آموزش: -9

 روش ارائه مباحث آموزشی: -10

 ............................................. ها با ذكر (نوانساير روک    سنینار    كارگروهی       سشنرانی 
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 های ارزشیابی:روش -11

  مشاركت فاال فراگیران   آيمون كگبی و كار(نلی   آيمون كگبی

 

 منابع پیشنهادی: -12

 منابع اصلی: الف(

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 منابع مکمل:ب( 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 آموزشی دوره هایسرفصل -13

 کلی() های آموزشیسرفصل
 ساعات آموزشی

 (رفتاری) های آموزشیسرفصل (جزئی) های آموزشیسرفصل
 عملی نظری

     

     

     

     

     

     

    جمع ساعات آموزشی

 

 

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

 تاریخ و امضاء:             : دستگاه نام و نام خانوادگی مسئول
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