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 پیام رئیس مرکز
 

 
 تعالیبسمه

های حاکمیت و خدماتی است که در قانون اساسی معین شده و در صورتی که نظام اداری نظام اداری، مجری مجموعه مأموریت

شود که در نهایت رفاه و آسایش عمومی را به دنبال موجب رضایتمندی مردم میمجموعه وظایف خود را به طور صحیح انجام دهد، 

برای فعالیت در فضای  لیاقت،بر مبنای شایستگی و  تالش نموددولت یازدهم و دوازدهم با شعار فراجناحی بودن  .خواهد داشت

انتخاب، آموزش و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امروز جامعه ایران و قابلیت پاسخگویی به مطالبات مردم، افراد را در همه سطوح 

وری در نظام یکی از مهمترین دالیل در خصوص پایین بودن سطح بهره ،های انجام شدهمنبعث از مطالعات و پژوهش توسعه دهد.

. راهکار پیشنهادی در جهت فایق آمدن بر این مسأله، استدر نظام اداری  بهینه و کارآمد سازیگیری و تصمیمتصمیم دمعاداری، 

االترین سند باالدستی نظام اداری، ب. عدم انتخاب و انتصاب مدیران مبتنی بر سالیق شخصی و استقرار نظام شایسته ساالری است

ساالری گرایی و شایستهها، در نصب و ارتقای مدیران دانشاست که طبق بند چهار این سیاستسیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 

مبتنی بر اخالق اسالمی مورد تاکید قرار گرفته است. دولت در ابالغ نقشه اصالح نظام اداری گام مهمی در راستای پیاده سازی نظام 

اصالح نظام اداری با موضوع استراتژیک مدیران بر دو محور اساسی تاکید شایستگی محور برداشته است. در بند چهارم نقشه راه 

دل شایستگی و نظام انتخاب و انتصاب مدیران که در این مدل، شایستگی شامل مجموعه عواملی است م طراحی وجود دارد. یک،

 و هادستگاه طح عمومی برای همهتواند در دو سشود. این مدل میکه موجب عملکرد موفقیت آمیز یک فرد در جایگاه شغلی می

های زمان اداری و استخدامی کشور طراحی و به دستگاهسا سوی از آن عمومی مدل که شود تعریف دستگاه هر ویژه اختصاصی

. استمطرح شد که این گامی مهم و اساسی  «طراحی و استقرار نظام انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای»گام دوم،  .اجرایی ابالغ شد

 مدیران و کارکنان هایها و توانمندیتوسعه مهارترو با رویکرد نیل به اهداف فوق در جهت تمرکز بر تقویم آموزشی پیش

از نقطه نظرات  یمهم آگاه نیدر ابا امید به دستیابی به تعالی منابع انسانی تدوین گردیده است.  های اجراییها و دستگاهسازمان

 یاریکارآمدتر  یآموزش یهاما را در جهت ارائه برنامه نیقیبه  یدر  نظام ادار یمحترم آموزش انیلمتومدیران، خبرگان و  یتمام

هرگونه انتقاد، پیشنهاد و بازخورد عملکرد  افتیخود را جهت در یآمادگ یدولت تیریمرکز آموزش مد . از این روخواهد نمود

 دارد.یخود اعالم م یآموزش

                                                                                                                           

 پورزهرا احمدی                                                                                                                                         
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 مقدمه 

های فناورانه، وزشرو است. آمفرهنگی روبه -های مختلف علمیجهان هزاره سوم، جهانی است که با تغییرات سریع در زمینه

ها و ها، مهارتکند. تغییر نیازهای جهانی ایفا میتحقیقاتی و نوآورانه نقش مهمی در انسجام اجتماعی، رشد اقتصادی و رقابت

ها باشند در این ای جدید پاسخگوی این نیازکند تا به گونهها را ملزم میای مورد نیاز از سوی جامعه، سازمانهای حرفهشایستگی

، توسعه پایدارتحوالت جهان را دوچندان کرده به طوریکه مفاهیمی چون مدیریت منابع انسانی  19-هایی از جمله کوویدرابطه اتفاق

افزاری نوین افزاری و امکانات سختهای نرممندی ازمهارتروز و بهرهد. از این رهگذر دانش بهشمنابع انسانی دیجیتال و .... مطرح 

 نماید.صر دیجیتال میکمک شایانی در ع

با ای که بگونه ؛مرکز آموزش مدیریت دولتی تالش دارد تا همگام با این تغییرات و روند تحوالت جدید گام بردارد مسیردر این 

ن عنواه تا ب شدهرا تدوین نموده و در آن سعی برآن  1400های تکنولوژی تقویم آموزشی بهار سال مندی از اساتید متبحر و بستربهره

بدین ترتیب های پروژه محور حرکت نماید. ها و قابلیتهای تخصصی و راهبردی بتواند پیشگام در توسعه مهارتوزشآممرکز 

 . در نتیجه استهای کارشناسی شده بینی شده در تقویم پیش روی مبتنی بر شناخت اصولی و بررسیهای پیشبرنامه

 های آموزشی مندرج در تقویم با رویکرد نگاه کاربردی و کارگاهی در سطوح مختلف مدنظر قرارگرفته است. برنامه

 های اصلی ناظر بر تدوین این تقویم عبارتند از: مشی و سیاستخط

 یریتی؛های عمومی مدیران و استعدادهای مدهای آموزشی کوتاه مدت مهارتی با رویکرد توسعه دانش و مهارتارائه دوره 

 های اجرایی؛های آموزشی و توسعه سطح پوشش نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان دستگاهافزایش ضریب نفوذ برنامه 

 منظور سازی مدیران بهمحور با هدف آمادههای علمی مسألههای تخصصی راهبردی و نشستریزی و اجرای دورهبرنامه

 های مختلف اجتماعی و سیاسی و تقویت سرمایه اجتماعی؛پاسخگویی سریع به تحوالت محیطی، مهار بحران

 عرصه گرایی و توسعه مشارکت زنان در برنامه جوانمنظور تحقق بههای آموزشی مورد نیاز مدیران جوان و زن اجرای دوره

 ؛مدیریت

 های آموزشی دورهمندی از مدرسان توانمند بومی و غیربومی واجد صالحیت تدریس در ایجاد بسترهای الزم برای بهره

و مشارکت در « دستورالعمل نحوه احراز صالحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان»کارکنان دولت از طریق اجرای 

 روزرسانی بانک اطالعات مدرسان واجد صالحیت تدریس در سطح ملی و استانی؛تشکیل و به

 های آموزشی مصوب نظام آموزش کارکنان دولت )حین انتصاب مدیران، ریزی برای اجرای کلیه دورهنیازسنجی و برنامه

 های اجرایی؛های ابالغی و نیازهای دستگاهبا توجه به بخشنامه( …مشاغل عمومی، توجیهی بدوخدمت، فرهنگی و عمومی و 

 های ارزیابی فی کانونهمکاری با سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور پشتیبانی علمی و اجرایی از توسعه کمی و کی

 های توسعه شایستگی؛ای و دورههای تربیت ارزیاب حرفههای عمومی مدیران از طریق برگزاری دورهشایستگی

 به طور کلی دوره های آموزشی مطابق سه الگو، طراحی و اجرا می شوند: 

آموزی داشته تعامل دوسویه یادگیری و هممبتنی بر بسترهای فضای مجازی اساتید و فراگیران در یک  (:Live. کالس زنده )1

 شود یادگیری منتج به تغییر رفتار اتفاق بیافتد.و با مشارکت فعاالنه به طرح تجارب آموزشی خود در کالس پرداخته و تالش می

ای تولید محتوا، تجهیزات و امکانات؛ مرکز آموزش  با توجه به تیم مجرب، استودیو حرفه: (Offline) های الکترونیکی. دوره2

مدیریت دولتی نسبت به تولید محتوای استاندارد آموزشی چندرسانه ای اقدام کرده و تالش شده با حداقل شهریه، محتوای آموزشی 

 یکپارچه و متقن به فراگیران ارائه شود. 

های مهارت محوری که شود تنها در دورهی بهداشتی تالش میهابنا به رعایت استانداردها و پروتکل . دوره های حضوری:3

 ها به صورت حضوری برگزار شود.سازی شده ضروری است، دورهحضور فراگیر و انجام تمرینات شبیه
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 های آموزشی مدیران و کارکنان )کالس زنده(دوره

های انسانی، ادراکی و فنی بصیرت افزایی و توسعه مهارتهای بهبود نگرش و ای مدیران در زمینهدر راستای تعالی معنوی و حرفه

و کارکنان های آموزشی مدیران ای الزامی است که دورههای آموزش مدیران برای انتصاب، ارتقاء و تمدید مدیریت حرفهانواع دوره

ای )عملیاتی، پایه، ن حرفههای آموزشی مدیراهای آموزشی مدیران سیاسی، دورهدر مرکز آموزش مدیریت دولتی در قالب دوره

 شود.ریزی و اجرا میمیانی و ارشد( برنامه

 

 عنوان دوره
ساعت 

 دوره
 ساعت تاریخ روز سطح فراگیران

 شهریه دوره

 )ریال(

 مدیران پایه 6 سازماندهی
 29/01/1400 یکشنبه

12-9 000,840 
 31/01/1400 سه شنبه

 نظارت همگانی و 

 سرمایه اجتماعی
 پایه مدیران 8

 05/02/1400 یکشنبه
13-9 000,120,1 

 07/02/1400 سه شنبه

 ظرفیت سازی برای

 کوچک سازی 
 000,560 9-13 12/02/1400 یکشنه مدیران میانی 4

 خالقیت و نوآوری 

 )فردی(
 مدیران پایه 6

 19/02/1400 یکشنبه
12-9 000,840 

 21/02/1400 سه شنبه

 فرآیند و فنون 

 گیریتصمیم 
 مدیران پایه 6

 26/02/1400 یکشنبه
12-9 000,840 

 28/02/1400 سه شنبه

 مدیران ارشد 6 مدیریت سرمایه اجتماعی
 27/02/1400 دوشنبه

12-9 000,840 
 29/02/1400 چهارشنبه

 مدیریت استرس

 کارکنان( )بهداشت روانی
 مدیران پایه 6

 02/03/1400 یکشنبه
12-9 000,840 

 04/03/1400 سه شنبه

 مدیران پایه 12 مدیریت رفتار سازمانی

 03/03/1400 یکشنبه

 05/03/1400 سه شنبه 000,680,1 13-9

 09/03/1400 یکشنبه

 آشنایی با نظام 

 آموزش کارکنان دولت
6 

 شغلی

 )مشترک اداری(

 10/03/1400 دوشنبه
12-9 000,840 

 12/03/1400 چهارشنبه

 فنون سنجش و 

 ارزیابی عملکرد
 مدیران پایه 12

 11/03/1400 سه شنبه

 17/03/1400 دوشنبه 000,680,1 13-9

 19/03/1400 چهارشنبه

 مدیران پایه 8 انگیزش در کار
 23/03/1400 یکشنبه

13-9 000,120,1 
 25/03/1400 سه شنبه

 نیا()خانم نظری 42501874)آقای معرفتی(،  42501862شماره تماس: 
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 های توسعه شایستگی )کالس زنده(دوره

های از راه دور با ادامه شرایط ناپایدار ناشی از شیوع بیماری کرونا؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی با گسترش بسترهای آموزش

های انجام شده شش ریزیاین مرکز طبق برنامههای توسعه شایستگی نموده است. ریزی و اجرای دورهالکترونیکی اقدام به برنامه

سازمان اداری و استخدامی کشور 1396/11/04مورخ 1657363بخشنامه شماره مطابق  عنوان دوره توسعه شایستگی برای افرادی که

را در مرحله  59تا  50امتیاز در کانون ارزیابی « ایهای عمومی مدیران حرفهدستورالعمل نحوه ارزیابی وتوسعه شایستگی»با عنوان 

 .شوداجرا میمرکز  های الکترونیکیسامانه آموزش، به شرح جدول زیر از طریق اندارزیابی کسب کرده

 )آقای رسولی( 42501834نژاد(، )خانم دانش 42501832های تماس: شماره

  

 شهریه)ریال( ساعت تاریخ روز مدت عنوان دوره عنوان شایستگی

تفکر تحلیلی و 

 حل مساله

 8 هاها و روشتجزیه و تحلیل سیستم
 13-9 04/02/1400 شنبه

000,920 
 13-9 05/02/1400 یکشنبه

 12 گیریهای تصمیمها و تکنیکمدل

 13-9 06/02/1400 دوشنبه

 13-9 07/02/1400 سه شنبه 000,380,1

 13-9 08/02/1400 چهارشنبه

 8 مدیریت تعارض
 13-9 18/02/1400 شنبه

000,920 
 13-9 19/02/1400 یکشنبه

 8 خالقیت و حل مساله
 13-9 20/02/1400 دوشنبه

000,920 
 13-9 21/02/1400 سه شنبه

 000,460 13-9 22/02/1400 چهارشنبه 4 تفکر سیستمی

 

 تیم و 

 شبکه سازی
 

 8 های تیم سازیکار تیمی و مهارت
 17/30-13/30 25/02/1400 شنبه

000,920 
 17/30-13/30 26/02/1400 یکشنبه

 8 مدیریت مشارکتی
 17/30-13/30 27/02/1400 دوشنبه

000,920 
 17/30-13/30 28/02/1400 سه شنبه

 000,460 17/30-13/30 29/02/1400 چهارشنبه 4 مدیریت تضاد بین فردی

 000,460 17/30-13/30 01/03/1400 شنبه 4 گذاریهای نفوذ و تاثیرمهارت

 000,460 17/30-13/30 02/03/1400 یکشنبه 4 سازیشبکه

ریزی و برنامه

 هماهنگی

اصول و مبانی برنامه ریزی و 

 سازماندهی
8 

 13-9 26/02/1400 یکشنبه
000,920 

 13-9 27/02/1400 دوشنبه

 000,460 13-9 28/02/1400 سه شنبه 4 تکنیک های برنامه ریزی

 000,460 13-9 29/02/1400 چهارشنبه 4 مدیریت زمان

 000,460 13-9 01/03/1400 شنبه 4 برنامه ریزی عملیاتی

 000,460 13-9 02/03/1400 یکشنبه 4 برنامه ریزی و مدیریت پروژه
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 )آقای رسولی( 42501834نژاد(، )خانم دانش 42501832های تماس: شماره

 

  

 شهریه)ریال( ساعت تاریخ روز مدت عنوان دوره عنوان شایستگی

گرایی و هدف

 هدایت عملکرد

 8 رهبری در سازمانمبانی مدیریت و 
 17/30-13/30 03/03/1400 دوشنبه

000,920 
 17/30-13/30 04/03/1400 سه شنبه

 000,460 17/30-13/30 05/03/1400 چهارشنبه 4 مدیریت و ارزیابی عملکرد

 000,460 17/30-13/30 08/03/1400 شنبه 4 مدیریت استراتژیک سازمانی

 000,460 17/30-13/30 09/03/1400 یکشنبه 4 مدیریت بر مبنای هدف

 000,460 17/30-13/30 10/03/1400 دوشنبه 4 مدیریت استراتژیک منابع

های مهارت

 ارتباطی

فن نوشتن و بیان وگوش دادن 

 فعال
8 

 17/30-13/30 11/03/1400 سه شنبه
000,920 

 17/30-13/30 12/03/1400 چهارشنبه

 8 ارتباطات سازمانی
 17/30-13/30 17/03/1400 دوشنبه

000,920 
 17/30-13/30 18/03/1400 سه شنبه

 000,460 17/30-13/30 19/03/1400 چهارشنبه 4 روانشناسی ارتباطات

 8 زبان بدن و ارتباطات بین فردی
 17/30-13/30 22/03/1400 شنبه

000,920 
 17/30-13/30 23/03/1400 یکشنبه

 000,460 17/30-13/30 24/03/1400 دوشنبه 4 بخشارتباط خالق و اثر

 نظارت و کنترل 

 تا حصول نتیجه

 8 توانمندسازی منابع انسانی
 17/30-13/30 25/03/1400 سه شنبه

000,920 
 17/30-13/30 26/03/1400 چهارشنبه

 8 نظارت و کنترل در مدیریت
 17/30-13/30 29/03/1400 شنبه

000,920 
 17/30-13/30 30/03/1400 یکشنبه

 8 اصول سرپرستی
 17/30-13/30 31/03/1400 دوشنبه

000,920 
 17/30-13/30 01/04/1400 سه شنبه

 8 مدیریت و کنترل پروژه
 17/30-13/30 02/04/1400 چهارشنبه

000,920 
 17/30-13/30 05/04/1400 شنبه

 000,460 17/30-13/30 06/04/1400 یکشنبه 4 سنجش و ارزیابی عملکرد
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 (Offlineهای آموزشی مدیران )دوره
 

 شهریه )ریال( ساعت مخاطبان دوره آموزشی عنوان

 240,000 4 مدیران عملیاتی و کارشناسان (1نقشه راه اصالح نظام اداری )

 240,000 4 مدیران پایه, میانی و ارشد (2نظام اداری )نقشه راه اصالح 

 240,000 8 مدیران پایه های ارتباطی مدیرانمهارت

 240,000 8 )میانی, ارشد(مدیران زن و جوان  ریزی و مدیریت استراتژیک برنامه

 240,000 6 مدیران ارشد بهسازی سازمانی

 240,000 8 کلیه سطوح نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

 240,000 6 مدیران زن و جوان  آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور

 240,000 8 مدیران عملیاتی و پایه مدیریت مشارکتی

 240,000 4 مدیران میانی ریزی و اقدام در بحرانبرنامه

 آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و

 قانون الحاق موادی به آن 
 240,000 6 مدیران پایه

 

 (مجازیهای )دفتر آموزش 42501842، 42501841، 42501831، 42501356شماره های تماس: 
 

 

 (Offline)های آموزشی شغلی دوره
 

 شهریه )ریال( ساعت بانمخاط دوره عنوان

 ارتباطات سازمانی
اداری, کارگزین, رشته های شغلی )کارشناس و کاردان امور 

 رئیس دفتر, مسئول دفتر و منشی, مسئول خدمات اداری(
8 240.000 

 240,000 8 های شغلی ) آمار موضوعی(رشته های پژوهشیچگونگی تدوین طرح

 گزارش نویسی در امور اداری

مدیر امور اداری و مالی, مسئول خدمات )رشته های شغلی 

امور اداریو رئیس دفتر, اداری, کارگزین, کارشناس و کاردان 

 (مسئول دفتر, منشی

12 240,000 

 240,000 6 های شغلی )کارشناس و کاردان امور اداری و کارگزین(رشته آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت

 

 های الکترونیکی()دفتر آموزش 42501842، 42501841، 42501831، 42501356شماره های تماس: 
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 (Offline)های آموزشی آزاد دوره
 

 ساعت مخاطبین عنوان
شهریه 

 )ریال(

 000,300 6 اختصاصی )مدیران و کارکنان( های طب ایرانی(سبک زندگی در دوران کرونا )مبتنی بر آموزه

 000,300 8 اختصاصی )مدیران و کارکنان( صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از منظر روانشناسی )بسته(

 000,300 8 اختصاصی )مدیران و کارکنان( های تحول در نظام اداریبرنامه

 000,300 6 اختصاصی )مدیران و کارکنان( ریزی مبتنی بر عملکردبودجه

 آشنایی با آیین نامه استخدامی اعضای 

 ها و مراکز آموزش عالیغیرهیات علمی دانشگاه
 000,300 12 اختصاصی )مدیران و کارکنان(

 000,300 12 اختصاصی )مدیران و کارکنان( های مدیریتی در اکسلتدوین گزارش

 000,300 4 اختصاصی )مدیران و کارکنان( تربیت بدنی و آمادگی جسمانی

 000,300 8 اختصاصی )مدیران و کارکنان( ها )بسته(ها و آسیبفضای مجازی, فرصت

 000,300 8 کارکنان(اختصاصی )مدیران و  مصاحبه شایستگی محور

 000,300 8 اختصاصی )مدیران و کارکنان( های و فنون تدریسروش

 000,300 8 اختصاصی )مدیران و کارکنان( سنجش و ارزشیابی آموزشی

 000,300 8 اختصاصی )مدیران و کارکنان( فناوری آموزشی

 000,300 8 اختصاصی )مدیران و کارکنان( های زندگیمهارت

 000,300 8 اختصاصی )مدیران و کارکنان( پروری )مدیریت استعداد(جانشین 

 

 های الکترونیکی()دفتر آموزش 42501842، 42501841، 42501831، 42501356شماره های تماس: 
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 (Offline)های آموزشی عمومی و فرهنگی  دوره

 شهریه )ریال( ساعت انمخاطب عنوان

 000150. 8 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( احادیثتربیت اسالمی با تکیه بر قرآن و 

 000,240 24 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( آیین نگارش مکاتبات اداری

 000150. 2 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( آشنایی با نظام گزینش کشور

 000150. 6 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت

 000150. 8 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( ایرانی پیشرفت -آشنایی با الگوی اسالمی

 000150. 8 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( تناسب اندام )ارتقای سالمت از طریق ورزش(

 000150. 6 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد

 000150. 8 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( مقابله با بحران

 000180. 12 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

 000150. 8 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( معرفت و بصیرت حسینی

 000180. 12 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( های حکومت اسالمی و والیت فقیهبنیان

 000150. 6 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( تربیت فرزند

 000150. 4 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( حقوق خانواده

 000150. 6 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( خانواده متعالی در اسالم

 000150. 4 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( آشنایی با احکام اسالمی

 000150. 4 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( خانواده نقش حجاب در حفظ حریم

 000150. 8 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( شناسی خانوادهآسیب

 000150. 4 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( اقتصاد خانواده

 000180. 12 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( روانشناسی خانواده

 000150. 8 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( کلیات پیشگیری از وقوع جرم

 240,000 22 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( ای و اداری کار با رایانههای حرفهمهارت

 000180. 12 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( فرهنگ سازمانی

 000150. 8 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( های دینیسبک زندگی بر مبنای آموزه

 150,000 6 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( الهی امام خمینی )ره( -نامه سیاسیآشنایی با وصیت

 240,000 20 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی )ره(

 رایگان 6 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( های پیشگیریهای نو پدید و راهبیماری

 رایگان 4 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( بهداشت محیط کارایمنی و 

 240,000 20 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( اخالق فردی, اجتماعی و اداری

 240,000 20 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( احکام زندگی در اسالم

 240,000 28 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( های اعتقادیها و پاسخپرسش

 240,000 20 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( حکومت مهدوی و وظایف منتظران

 240,000 28 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( روخوانی و روانخوانی قرآن کریم

 240,000 28 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم

 150,000 6 مدیران و کارکنان(عمومی )کلیه  امر به معروف و نهی از منکر

 240,000 28 عمومی )کلیه مدیران و کارکنان( آداب و اسرار نماز

  های الکترونیکی()دفتر آموزش 42501842، 42501841، 42501831، 42501356شماره های تماس: 
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 ای )حضوری و الکترونیکی(های تربیت ارزیاب حرفهدوره
 

سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص الزام استفاده از ارزیابانی که  16/07/1398مورخ  389261با عنایت به نامه شماره 

هایتربیت اند و پیرو فراخوان های سراسری انجام شده؛ دورهای مرکز آموزش مدیریت دولتی را گذراندهدوره تربیت ارزیاب حرفه

های ها، با همکاری مراکز آموزش و پژوهشدر تهران و استان ساعت 72ای به صورت متمرکز  طی یک هفته به مدت ارزیاب حرفه

 ها حسب تقاضا و ثبت نام متقاضیان انجام می شود.ریزی استاننگری سازمان مدیریت و برنامهتوسعه و آینده
 

 شهریه )ریال( مخاطبین مدت سرفصل دروس عنوان

تربیت ارزیاب 

 ایحرفه

 کلیات قانون مدیریت خدمات کشوری و آشنایی با 

 نقشه راه اصالح نظام اداری

 های کلی نظام اداری نظام مدیریت دولتی و سیاست

 آشنایی با طرح تربیت مدیران آینده و

 نظام انتخاب و انتصاب مدیران دولتی 

 آشنایی با طبقه بندی مشاغل دولت

 های ارزیابی و توسعهآشنایی با کانون

 ایشایستگی عمومیم مدیران حرفه آشنایی با مدل

 های مصاحبه رفتاریاصول, ساختار و روش

 بندی و ارزشیابیاصول مشاهده, ثبت, طبقه

 های ارزیابی و مبانی علمی آشنایی با ابزارهای تمرینی کانون

 های ارزیابی و مبانی علمی آشنایی با ابزارهای غیرتمرینی کانون

 بندیجمعگزارش, امتیازدهی, بازخورد و 

 کارورزی با شرکت در دو کانون ارزیابی شایستگی مدیران

72 

کلیه 

مدیران, 

کارکنان و 

متقاضیان 

 آزاد

)با  16,800,000

معرفی نامه از 

 دستگاه دولتی(

21,600,000 

)بدون معرفی 

 نامه و آزاد(

 )آقای مظاهری( 42501802، )خانم حبیبی( 42501803شماره تماس: 
 

 مدرس )کالس زنده و الکترونیکی(های  تربیت دوره

های آموزشی کارکنان دولت در چارچوب مندی از مدرسان واجد صالحیت تدریس در دورهمنظور ایجاد بسترهای الزم برای بهرهبه

 29/08/1397مورخ  464185، موضوع بخشنامه شماره «دستورالعمل نحوه احراز صالحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان»

صورت های متقاضیان )بهسازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز آموزش مدیریت دولتی آمادگی خود را برای بررسی درخواست

توانند با عالقمندان می کند.های آموزشی تربیت مدرس )صدور گواهینامه مدرسی( اعالم میفردی یا سازمانی(، برگزاری دوره

مراجعه و پس از  https://www.smtc.ac.irدر صفحه اصلی پورتال مرکز به نشانی « تعیین صالحیت مدرسان»مراجعه به بخش 

 نام و ارسال مستندات مورد نیاز، اقدام نمایند.مطالعه دقیق دستورالعمل و راهنمای اجرایی، نسبت به ثبت
 

 شهریه )ریال( مخاطبین ساعت سرفصل دروس عنوان

تربیت 

 مدرس

 ها و فنون آموزشی )تدریس(روش

 های سنجش و ارزشیابی آموزشیروش

 تکنولوژی آموزشی

 نظام آموز کارکنان دولت و مقررات مربوط

 شناخت نظام اداری ایران

32 

کلیه مدیران, 

کارکنان و متقاضیان 

تدریس در 

های آموزشی دوره

 کارکنان دولت

7,400,000 

 )آنالین(

5,800,000 

 )آفالین(

  )خانم امیرخانی( 22258587، 22258660، 22221508های تماس: شماره

https://www.smtc.ac.ir/
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 تجارب مدیران ارشد نظام اداری کشور )بازپخش(

باشد. سلسله های مختلف در عصر مدیریت دانش از موضوعات راهبردی هر سازمان میمستندسازی و انتقال تجربیات در سازمان

بستری مناسب برای انتقال تجربه مدیران با رویکرد همسوسازی، هماهنگی و تقویت توانمندی « ارائه تجارب مدیران»های نشست

های یکدیگر را درک و به تبادل دانش و تجربه در حوزه ای بوده است که عالوه بر این مدیران، نگرش پایه و دیدگاهحرفه

پردازند که منجر به پیوند های مدیریتی میوری و نظام، بهرهبندی، ساختار و تشکیالت، فرایندهاریزی، بودجهسیاستگذاری و برنامه

 اهداف و راهبردهای مرکز با راهبردهای کالن آموزش عالی کشور خواهد شد.
 

 شهریه سمت سخنران

 رایگان استان سیستان و بلوچستان اسبقاستاندار  تجارب مدیریتی آقای علی اوسط هاشمی

 رایگان وزیر آموزش و پرورش سابقمعاون  تجارب مدیریتی مهندس مرضیه گرد

 رایگان مشارکت زنان ریاست جمهوری امور مرکز اسبقمعاون  تجارب مدیریتی دکتر فروغ احراری

 رایگان استان اصفهان سابقاستاندار  تجارب مدیریتی دکتر محسن مهر علیزاده

 رایگان علمی و فناوری رئیس جمهور سابقمعاون  خواهتجارب مدیریتی دکتر نسرین سلطان

 رایگان معاون پیشین سازمان خصوصی سازی تجارب مدیریتی دکتر زهره عالی پور

 رایگان معاون وزیر بهداشت, درمان و آموزش پزشکی تجارب مدیریتی دکتر مریم حضرتی

 رایگان آذربایجان شرقی و اردبیل استاندار پیشین تجارب مدیریتی آقای مجید خدابخش 

 رایگان استاندار پیشین آذربایجان شرقی تجارب مدیریتی دکتر اسماعیل جبارزاده

 رایگان تهران شهر اسالمی شورای مایندهن تجارب مدیریتی دکتر زهرا صدر اعظم نوری

 رایگان تهران شهر اسالمی شورای نماینده تجارب مدیریتی دکتر ناهید خداکرمی

 رایگان  نماینده مجلس شورای اسالمی مافی تجارب مدیریتی دکتر پروانه

 رایگان خانواده رئیس جمهور معاون امور زنان و تجارب مدیریتی دکتر معصومه ابتکار

 رایگان   و پرورش وزیر آموزش  معاون  زادهتجارب مدیریتی دکتر رضوان حکیم

 رایگان ایران ملی کتابخانه و اسناد سازمان رئیس تجارب مدیریتی دکتر اشرف بروجردی

 رایگان عضو محترم شورای اسالمی شهر تهران تجارب مدیریتی خانم شهربانو امانی

 رایگان  آموزش و پرورش  وزیر پیشین تجارب مدیریتی دکتر سید محمد بطحایی

 رایگان  آموزش و پرورش  وزیر پیشین فخرالدین احمدی دانش آشتیانی

 رایگان رئیس جمهور معاون پیشین تجارب مدیریتی آقای مجید انصاری

 رایگان نیرو وزیر پیشین تجارب مدیریتی آقای حمید چیت چیان

 رایگان صنعت, معدن و تجارت وزیر پیشین زادهتجارب مدیریتی آقای محمدرضا نعمت

 رایگان راه و ترابری وزیر پیشین تجارب مدیریتی آقای احمد خرم

 رایگان رئیس جمهور معاون پیشین موالوردیتجارب مدیریتی خانم شهیندخت 

 رایگان آموزش و پرورش وزیر پیشین تجارب مدیریتی دکتر علی اصغر فانی
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 های تخصصی مسئله محور )بازپخش(نشست

های تخصصی مسئله محور با هدف آشنایی و توسعه دانش و مهارت کارکنان و مدیران دولت با مسائل و موضوعات روز نشست

 نظام اداری برنامه ریزی، اجرا و در دسترس عموم قرار گرفته اند. 
 

 شهریه سمت سخنران عنوان

مفهوم عدالت اجتماعی و طبقه 

 فرودست از منظر امام علی )ع(

المسلمین  حجت االسالم و

 ابوالفضل شکوری

رئیس گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت 

 مدرس
 رایگان

نقش خانوادگی و اجتماعی زنان در 

 توسعه و پیشرفت ایران
 رایگان وری ایرانرئیس سازمان ملی بهره فاطمه پهلوانی

 المللنشریفات بین
 آقای علی محمد بیدار مغز

 

رئیس پیشین تشریفات نمایندگی جمهوری 

 اسالمی ایران نزد سازمان ملل
 رایگان

 دورکاری در نظام اداری,

 هاالزامات و چالش 
 دکتر علی اله قنبری

رئیس آمار, برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی 

 سازمان اداری و استخدامی
 رایگان

تغییر سبک مدیریت و رهبری در 

 دوران پسا کرونا
 رایگان رئیسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشت دکتر محمدمهدی گویا

 ها و مواجههرویکرد سازمان

 های نوظهوربا بیماری 
 رایگان رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران دکتر سید محمد اکرمی

 آشنایی با سبک رهبری

 فرماندهان ایرانی 
 رایگان عضو هیات علمی دانشگاه تهران دکتر علی اصغرپورعزت

 رایگان عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی دکتر محمد فاضلی (1حکمرانی خوب )

 رایگان عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی دکتر محمد فاضلی (2حکمرانی خوب )

 آقای احمد میدری (3حکمرانی خوب )
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون, کار و 

 رفاه اجتماعی
 رایگان

 رایگان عضو هیات علمی دانشگاه صفاشهر علیرضا عبداهلل زادهآقای  (4حکمرانی خوب )
 

 )بازپخش(APOآموختگان باشگاه دانش

 شهریه سمت سخنران عنوان ردیف

1 
تشریح متدولوژی محاسباتی 

 وری آسیاییآمارنامه سازمان بهره
 آقای بهزاد محمودی

نماینده ایران در پروژه 

پژوهشی پایگاه داده و 

وری بهرهآمارنامه سازمان 

 آسیایی

 رایگان

 وری در سازمانمدیریت بهره 2

آقایان امیراحمد ذوالفقاری, عباس 

سقایی, حمیدرضا نایبی, بهرام 

جلوداری, رضا پورخردمند, اسماعیل 

 حبیبی شیره جینی

 ,وریمعاون سازمان ملی بهره

گر اقتصادی , استاد تحلیل

دانشگاه و عضو هئیت موسس 

مشاور انجمن کیفیت ایران, 

 وری ایران, انجمن بهره

 رایگان

3 
 وری سبز و تکنیک بهره

 یابی جریان موادهزینه
 فردکتر اسماعیل فاتحی

-وری سازمان بهرهاستاد بهره

 (APOوری آسیایی )
 رایگان

4 
بررسی تاثیرات مثبت انقالب 

 وریصنعتی چهارم بر بهره

دکتر مهدی حسینی و مهندس راضیه 

 اکبری

شرکت رامجویان مدیرعامل 

صنعت و کارشناس ارشد 

 سازمان برنامه و بودجه کشور

 رایگان

 رایگان صاحب نظر و مشاور دکتر بهروز عربی گری هوشمندتنظیم 5
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 طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی )بازپخش(

بهشتی،  شهید دانشگاه یادگیری پیشرفته هایفناوری کرونا مرکز آموزش مدیریت دولتی با همکاری آزمایشگاه بحران شروع با

 اجرای از هدف .است نموده الکترونیکی یادگیری مربیگری ملی همکاری در طرح به اقدام خود اجتماعی مسئولیت از بخشی بهعنوان

از این رو مجموعه . است دیجیتال هایشایستگی زمینه در کشور سراسر مدیران آموزشی و معلمان، مدرسان از پشتیبانی طرح، این

 گیرد. ریزی و اجرا شده که به صورت رایگان در اختیار عالقمندان حوزه آموزش کشور قرار میوبینارهای آموزشی، برنامه

 نام مدرس عنوان دوره

 دکتر نسترن افشم پرورش خالقیت در فضای مجازی

 زهرا سایه وند تهیه کنید! Hyperdocsطرح درس دیجیتال را با 

 دکتر کامران جلیلیان ریاضی جهت تدریس اثربخشوارسازی مفاهیم بازی

 راضیه شاهوردی الینهای آننحوه برگزاری روش تدریس مبتنی بر طوفان فکری در محیط

 دکتر پرستو علیخانی چگونگی برگزاری آموزش معکوس الکترونیکی در عصر کرونا

 یلیانکتر کامران جلد ورزیبازی و دستابتدائی در بستر مجازی با رویکرد تا ششم آموزش ریاضی پایه اول 

 دکتر محمد قهرمانی یادگیری توزیع شده )توصیه دیروز / ضرورت امروز / الزام فردا(

 دکتر بهار بندعلی های مجازیها در حصول اهداف شناختی بلوم در کالسکاربرد فناوری

 یلیاندکتر کامران جل آموزش مفاهیم ریاضی متوسطه اول در بستر مجازی

 زادهیرضائ یدکتر مرتض معلم در جایگاه الگوی نقش: منبع تغییر دانش آموزان به سوی ویژگی های خوب یا بد؟

 زادهیرضائ یدکتر مرتض رفتارهای دشوار یادگیرندگان و یاددهندگان در آموزش الکترونیکی

 یاندباغ یدهسع های خودتنظیمیسوی مهارتای بههای دیجیتال دروازهفناوری

 آبادییعشف یدنو سازافزارهای آزمونمعرفی و مقایسه انواع نرم

 یشاهورد یهراض Kahootهای آموزشی باتجربه ساخت بازی

 یمطهره عظمت راهکارهایی برای برگزاری امالء در فضای مجازی

 مژدگان یدهدکتر سپ Edpuzzleآموزان به سبک ویدئوهای تعاملیِارزشیابی غیرهمزمان دانش

 یمطهره عظمت برای ارزشیابی توصیفی «class dojo» و« شاد»های پوشه کارها الکترونیکی  قابلیت

 یدکتر محسن باقر های الکترونیکیارزشیابی اثربخش در آموزش

 موحد ییصفا یددکتر سع یادگیری در فضای مجازی با استفاده ابزارهای گوگل-تسهیل فرایند یاددهی

 مطلقیاقینرگس ل های سامانه مدیریت یادگیری مودلجادویی در آموزش از راه دور, قابلیت ؛مودل

 مطلقیاقینرگس ل ها برای درس علومسازیها و شبیهبازی

 اصغرزاده یندکتر نسر های دیجیتال در آموزش و یادگیری زبان انگلیسیفناوری

 یمهدا قاسم تصویربرای ویرایش Paint افزارهای پنهان نرمقابلیت

 یضف ینورالله یهرق چگونه یک وبالگ آموزشی در بالگفا بسازم و آن را مدیریت کنم؟

 یمطهره عظمت Draw.ioرسم نقشه ذهنی در بستر آنالین

 یرودیشقربان یتاآرم )گفتار به متن( iotypeافزار تایپ صوتی با نرم

 یبهار بندعلدکتر  هایی دارد؟اصولی چه ویژگی Word یک فایل

 مطلقیاقینرگس ل ها و نمودارهای ریاضیها و ابزارهای تایپ فرمولتکنیک

 یشاهورد یهراض بسازید! Animakerهای جذاب آموزشی را با انیمیشن

 فریزهره جعفر در تولید محتواهای تعاملی )معرفی چند نمونه کاربردی(H5P های سایتظرفیت

 ینورالله یهرق .های خود را با سرعت و دقت بیشتری بسازیدکلیپ 10با امکانات ویندوز 

 یبیمعصومه حب برای معلمان و مدیران مدارس Google Drive های فضای ابریظرفیت

 یانمحقق یهراض AZ & ZD Screen Recorderافزارهایبا نرم تولید محتوای آموزشی

 یقنبر یددکتر سع ارتباط بین ذهنی در فضای مجازی

 فرینفائزه ام کالسگرام؛ مدیریت آسان کالس درس و مدرسه

 یدکتر بهار بندعل Taskuluافزارهای اداری مدرسه با نرممدیریت آسان فعالیت
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 یطالبشاه یدکتر بدر ناپذیر برای معلمان عصر دیجیتالتسهیم دانش, ضرورت اجتناب

 یمحمد شعبان باز تعریف حرفه معلمی در فضای مجازی

 ینجف ینادکتر م برنامه درسیتربیت بدنی در فضای مجازی نیازمند چه رویکردی است؟

 یدکتر محمود ابوالقاسم درسهایی از کرونا که برای آموزش مجازی می توان آموخت

 یشکر یددکتر ام واکاوی نقش معلم بر انگیزش پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان در آموزش آنالین

 یضراب ینیحامد حس !کنیدروز نگرش خود را به

 الدینییندکتر زهره ز یادگیری از شکست؛ چگونه از تجربیات ناموفق آموزش الکترونیکی بیاموزیم؟

 یفرخ یزکامب 1قابلیت ها و تنظیمات برنامه شاد 

 یفرخ یزکامب 2 قابلیت ها و تنظیمات برنامه شاد

 دکتر اسماعیل جعفری در مدارس هوشمند یبرنامه درس یشبردنقش معلمان در پ

 زادهیرضائ یدکتر مرتض معلمی؛ در مسیر دیجیتال شدن

 ینوروز یددکتر ام های مورد نیاز معلمان در قرن بیست و یکمصالحیت

 یلیاندکتر کامران جل آموزش بهینه در بستر مجازی, ویژه مدیران و معاونان مدارس

 اصل زادهیلاسماع یعلمحمد تفکر سیستمی در مدرسه

 اصل زادهیلاسماع یعلمحمد طراحی مسیر زندگی

های یادگیری جهت پیشگیری از اختالالت مداخالت درمانی از طریق شناخت سبک

 آموزان پایه اول دبستان در آموزش الکترونیکییادگیری دانش

 یدکتر سارا عباس

 یالله اهللیحذب دکتر آموزانی با آسیب بینایی در بستر مجازیفراگیرسازی آموزش برای دانش

 یمیفرشته ابراه !آموزان دیرآموز مورد توجه قرار دادآنچه باید درباره دانش

 نژادیدکتر احسان طوفان شنوا و آموزش الکترونیکیآموزان کمدانش

 موحد ییصفا یددکتر سع آموزان تیزهوش در فضای مجازیهای آموزش و توسعه دانششیوه

 ینجات یددکتر وح از راه دور برای دانش آموزان با اختالالت تحولی آموزش و توان بخشی شناختی

 یدکتر سارا عباس آموزان در آموزش الکترونیکیارزیابی, تشخیص و مداخله اختالالت یادگیری دانش

 دکتر زهره سعادتمند ها و مدیریت یادگیرییادگیرندگان خود را بشناسید! تفاوت نسل

 زادهینظر یهمرض کیفی در مدرسه مجازی دست یافت؟ توان به یادگیریچگونه می

 فریزهره جعفر دانش آموز در تدریس مجازی-استراتژی برای بهبود تعامل معلم 10

 یلیاندکتر کامران جل آموزانچگونگی واگذاری تکالیف تعاملی فناورانه به دانش

Nearpodمطلقیاقینرگس ل بزاری برای تعاملی کردن هر درسی, ا 

 ینوروز یددکتر ام Mentimeterهای مجازی با استفاده از ابزارارتقاء مشارکت یادگیرندگان در کالس

 یاصناف یررضادکتر ام سواد اطالعاتی و رسانهای برای معلمان و مدیران مدارس

 العابدینیینز یدکتر حاج ترویج کتابخوانی در فضای مجازی

 یاصناف یررضادکتر ام آموزش اصول اخالق پژوهش به دانش آموزان

 ینورا کاظم های الکترونیکیورزش؛ همیار آموزش

 )خانم محققیان( 42501805شماره تماس: 

 
 

 

 

 

 

 




