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 ���ه �عا�ی   

 
 
 

  هاي اجرایی بخشنامه به کلیه دستگاه

  

)40(  

              

موضـوع بخشـنامه شـماره    هـاي اجرایـی    ) اصالحیه نظـام آمـوزش کارمنـدان و مـدیران دسـتگاه     4(  در اجراي ماده

هـاي   گاه) نظـام آمـوزش کارمنـدان دسـت    4/5و( 2/3/5)، (1/3/5( ،)2/2/5و بنـدهاي ( 14/11/1392مورخ  18819/92/200

و به منظور رشـد فضـایل اخالقـی و معنـوي و نیـز توسـعه        30/1/1390مورخ  1834/200اجرایی موضوع بخشنامه شماره 

هاي آموزشـی بشـرح مشخصـات     هاي عمومی، شغلی و مدیریتی کارمندان دولت، دوره ظرفیت کارشناسی و بهبود شایستگی

  گردد. یگر مقررات مربوط ابالغ میپیوست براي اجرا در چارچوب نظام آموزش کارمندان و د

ها و فراهم نمودن بسترهاي الزم براي مشـارکت مراکـز    هاي دستگاه مندي از تمامی ظرفیت همچنین به منظور بهره

هـاي   هاي ذیل جایگزین ردیف هاي آموزشی کارمندان دولت، ردیف سسات آموزشی دولتی و غیردولتی براي اجراي دورهؤو م

(موضــوع اصــالحیه نظــام آمــوزش  14/11/1392مــورخ  18819/92/200) بخشــنامه شــماره 13ه () مــاد2/13) و (1/13(

  گردد: هاي اجرایی) می ران دستگاهکارمندان و مدی

هـاي   هاي آموزشی بدو خدمت (توجیهی و تصدي شغل)، شغلی (شامل آموزش توانند دوره هاي اجرایی می دستگاه -1

هـاي   هـاي فرهنگـی و عمـومی (شـامل آمـوزش      ء شغلی و تمدید قـرارداد)، آمـوزش  ویژه کارمندان استخدام آزمایشی، ارتقا

هـاي توسـعه و    و یا از طریق مرکز آموزش و پـژوهش هاي اداري و فنآوري اطالعات) را راساً  فرهنگی و اجتماعی، توانمندي

سسـات  ؤالی و مراکـز و م ها و مؤسسـات آمـوزش عـ    نگري (مرکز آموزش مدیریت دولتی) و واحدهاي استانی، دانشگاه آینده

  ریزي و اجرا نمایند. تأیید صالحیت شده توسط این سازمان، برنامه
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اي را راسـاً و یـا از طریـق مرکـز آمـوزش و       ي آموزشـی مـدیران حرفـه   هـا  تواننـد دوره  هاي اجرایی مـی  دستگاه -2

ها و مؤسسـات آمـوزش عـالی،     دانشگاه ،نگري (مرکز آموزش مدیریت دولتی) و واحدهاي استانی هاي توسعه و آینده پژوهش

) قانون مدیریت خدمات کشوري) صرفاً بـه  71هاي مدیران سیاسی (مقامات موضوع ماده ( ریزي و اجرا نمایند. آموزش برنامه

  باشد. می )مرکز آموزش مدیریت دولتینگري ( هاي توسعه و آینده مرکز آموزش و پژوهشعهده 

هاي آموزشی مرتبط بـا حیطـه تعیـین     الحیت شده، صرفاً مجاز به اجراي دورهسسات تأیید صؤبدیهی است مراکز و م

 هـاي اجرایـی موظـف هسـتند در     سـات آموزشـی دولتـی و غیردولتـی و دسـتگاه     مؤسباشند. همچنین کلیه مراکز و  شده می

  .دولت از مدرسان واجد گواهینامه صالحیت تدریس استفاده نمایند هاي آموزشی کارمندان برگزاري دوره

  
  

  
 

  

  رونوشت: 

جناب آقاي مهندس صدرنوري مشاور و رئیس محترم حوزه ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل براي استحضار و اطالع رسانی به ریاست محترم  

  سازمان
 



  هاي آموزشي   فهرست دوره

  نوع دوره  كنندگان مشاغل شركت  ميزان ساعت  عنوان دوره  شناسه دوره

 مديران عملياتي و كارشناسان 12 )1(اقتصاد مقاومتي  94- 01
آموزش مديران  ،براي مديران عملياتي

 و براي كارشناسان، آموزش عمومي

 آموزش مديران )مياني، عاليپايه، ( اي حرفهمديران  8 )2(اقتصاد مقاومتي  94- 02

 آموزش مديران مديران سياسي 6 )3(اقتصاد مقاومتي  94- 03

04 -94 
انداز جمهوري اسالمي ايران  سند چشم

 )1) (ها الزامات و ضرورت(
 مديران عملياتي و كارشناسان 12

براي مديران عملياتي، آموزش مديران 

 و براي كارشناسان، آموزش عمومي

05 -94 
انداز جمهوري اسالمي ايران  سند چشم

 )2) (ها الزامات و ضرورت(
 آموزش مديران )پايه، مياني، عالي( اي حرفهمديران  8

06 -94 
انداز جمهوري اسالمي ايران  سند چشم

 )3) (ها الزامات و ضرورت(
 آموزش مديران مديران سياسي 6

 كارشناسانمديران عملياتي و  4 )1(نقشه راه اصالح نظام اداري  94- 07
براي مديران عملياتي، آموزش مديران 

 و براي كارشناسان، آموزش عمومي

 آموزش مديران )پايه، مياني، عالي( اي حرفهمديران  4 )2(نقشه راه اصالح نظام اداري  94- 08

 آموزش مديران مديران سياسي 4 )3(نقشه راه اصالح نظام اداري  94- 09

 آموزش عمومي تمامي كارمندان دولت 8 بر قرآن و احاديثتربيت اسالمي با تكيه  010-94

 آموزش عمومي تمامي كارمندان دولت 8 )زيج مراقبتي(راهنماي سفيران سالمت  011-94

012-94 
ارتقاي سالمت از طريق ( تناسب اندام

 )ورزش
 آموزش عمومي تمامي كارمندان دولت 8

 آموزش عمومي تمامي كارمندان دولت 6 شناسي و فرهنگ افزايش جمعيت جمعيت 013-94

 آموزش عمومي اجرايي هاي دستگاهكارشناسان  8 كليات پيشگيري از وقوع جرم 014-94

015-94 
سازمان، مديران، (نظام مديريت عملكرد 

 )كارمندان
 آموزش شغلي عملكرد) ارزيابي(كارشناسان مديريت  8

 آموزش شغلي اجرايي هاي دستگاهكارشناسان آموزش  8 ري آموزش و توسعه منابع انسانيظمباني ن 016-94

 آموزش شغلي اجرايي هاي دستگاهكارشناسان آموزش  16 فرآيند آموزش و توسعه منابع انساني 017-94

 آموزش شغلي اجرايي هاي دستگاهكارشناسان آموزش  20 آموزش الكترونيكي 018-94

019-94 
آشنايي با قوانين و مقررات آموزش منابع 

 انساني بخش دولت
 آموزش شغلي اجرايي هاي دستگاهكارشناسان آموزش  4

020-94 
آشنايي با قوانين و مقررات ارتقاء سالمت 

 اداري
 آموزش عمومي تمامي كارمندان دولت 8

 آموزش شغلي اجرايي هاي دستگاهبازرسان  6 نويسي در بازرسي گزارش 021-94

 آموزش شغلي اجرايي هاي دستگاهبازرسان  6 اصول و مباني نظارت و بازرسي 022-94

 آموزش شغلي اجرايي هاي دستگاهبازرسان  6 اي در بازرسي اخالق حرفه 023-94

024-94 
اصول و مباني نظري ارتقاء سالمت اداري و 

 مبارزه با فساد
 آموزش شغلي اجرايي هاي دستگاهبازرسان  8

025-94 
ارتقاء آشنايي با قوانين و مقررات ناظر بر 

 سالمت اداري و مبارزه با فساد
 آموزش شغلي اجرايي هاي دستگاهبازرسان  10

 آموزش مديران اي مديران حرفه 4 پذيري در مديريت پاسخگويي و مسئوليت 026-94

  



 «دوره اهی آموزشی فهرست »

 شناهس

 دوره

 نوع دوره مشاغل شرکت کنندگان میسان ساعت عنوان دوره

10- 83 
 (0التلبد همبٍهتی)

 
01 

 هذیشاى ػولیبتی ٍ وبسؿٌبػبى
ٍ  شای هذیشاى ػولیبتی آهَصؽ هذیشاىث

 آهَصؽ ػوَهی ،ثشای وبسؿٌبػبى

 آهَصؽ هذیشاى هیبًی، ػبلی()پبیِ، هذیشاى حشفِ ای 7 (1التلبد همبٍهتی) 11-83

 آهَصؽ هذیشاى هذیشاى ػیبػی 5 (2التلبد همبٍهتی) 12-83

13-83 
 ػٌذ چـن اًذاص جوَْسی اػالهی 

 (0ایشاى)
 

01 
 هذیشاى ػولیبتی ٍ وبسؿٌبػبى

ٍ  آهَصؽ هذیشاى ،شای هذیشاى ػولیبتیث
 آهَصؽ ػوَهی ،ثشای وبسؿٌبػبى

14-83 
 ػٌذ چـن اًذاص جوَْسی اػالهی 

 (1))الضاهبت ٍ ضشٍستْب( ایشاى
 

7 
 آهَصؽ هذیشاى )پبیِ، هیبًی، ػبلی(هذیشاى حشفِ ای

15-83 
 ػٌذ چـن اًذاص جوَْسی اػالهی 

 (2))الضاهبت ٍ ضشٍستْب( ایشاى
 

5 
 آهَصؽ هذیشاى هذیشاى ػیبػی

16-83 
 3 (0ًمـِ ساُ اكالح ًظبم اداسی)

 ٍ وبسؿٌبػبى ػولیبتیهذیشاى 
آهَصؽ هذیشاى ٍ  ،ػولیبتیثشای هذیشاى 

 آهَصؽ ػوَهی ،ثشای وبسؿٌبػبى

 آهَصؽ هذیشاى هذیشاى حشفِ ای)پبیِ، هیبًی، ػبلی( 3 (1ًمـِ ساُ اكالح ًظبم اداسی) 17-83

 آهَصؽ هذیشاى هذیشاى ػیبػی 3 (2ًمـِ ساُ اكالح ًظبم اداسی) 18-83

 آهَصؽ ػوَهی  دٍلت وبسهٌذاىتوبهی  7 تشثیت اػالهی ثب تىیِ ثش لشآى ٍ احبدیث 101-83

100-83 
 7 ساٌّوبی ػفیشاى ػالهت)صیج هشالجتی(

 دٍلت توبهی وبسهٌذاى
 آهَصؽ ػوَهی 

 

 آهَصؽ ػوَهی توبهی وبسهٌذاى دٍلت 7 تٌبػت اًذام) استمبی ػالهت اص عشیك ٍسصؽ( 101-83

 ػوَهیآهَصؽ  توبهی وبسهٌذاى دٍلت 5 جوؼیت ؿٌبػی ٍ فشٌّگ افضایؾ جوؼیت 102-83

 آهَصؽ ػوَهی ّبی اجشایی وبسؿٌبػبى دػتگبُ 7 ولیبت پیـگیشی اص ٍلَع جشم 103-83

104-83 
ًظبم هذیشیت ػولىشد)ػبصهبى، هذیشاى، 

 وبسهٌذاى(
7 

 آهَصؽ ؿغلی وبسؿٌبػبى هذیشیت )اسصیبثی (ػولىشد

 آهَصؽ ؿغلی اجشایی ّبی وبسؿٌبػبى آهَصؽ دػتگبُ 7 هٌبثغ اًؼبًی هجبًی ًغشی آهَصؽ ٍ تَػؼِ 105-83

 آهَصؽ ؿغلی ّبی اجشایی وبسؿٌبػبى آهَصؽ دػتگبُ 05 هٌبثغ اًؼبًی ٍ تَػؼِ فشآیٌذ آهَصؽ 106-83

 ؿغلیآهَصؽ  ّبی اجشایی وبسؿٌبػبى آهَصؽ دػتگبُ 11 آهَصؽ الىتشًٍیىی  107-83

108-83 
آؿٌبیی ثب لَاًیي ٍ همشسات آهَصؽ هٌبثغ اًؼبًی 

 ثخؾ دٍلت
 آهَصؽ ؿغلی ّبی اجشایی آهَصؽ دػتگبُ وبسؿٌبػبى 3

 

 آهَصؽ ػوَهی توبهی وبسهٌذاى دٍلت 7 آؿٌبیی ثب لَاًیي ٍ همشسات  استمبء ػالهت اداسی 111-83

 آهَصؽ ؿغلی ّبی اجشایی ثبصسػبى دػتگبُ 5 گضاسؽ ًَیؼی دس ثبصسػی 110-83

 آهَصؽ ؿغلی اجشاییّبی  ثبصسػبى دػتگبُ 5 اكَل ٍ هجبًی ًظبست ٍ ثبصسػی 111-83

 آهَصؽ ؿغلی ّبی اجشایی ثبصسػبى دػتگبُ 5 اخالق حشفِ ای دس ثبصسػی 112-83

113-83 
 اكَل ٍ هجبًی ًظشی استمبء ػالهت اداسی ٍ 

 هجبسصُ ثب فؼبد
7 

 آهَصؽ ؿغلی ّبی اجشایی ثبصسػبى دػتگبُ

114-83 
 

 آؿٌبیی ثب لَاًیي ٍ همشسات ًبظش ثش استمبء  
 ػالهت اداسی ٍ هجبسصُ ثب فؼبد 

01 
 آهَصؽ ؿغلی ّبی اجشایی ثبصسػبى دػتگبُ

 هذیشاىآهَصؽ  هذیشاى حشفِ ای 3 پبػخگَیی ٍ هؼئَلیت پزیشی دس هذیشیت 83 -15



 «دوره آموزشی طرح ردش» 

 :دوره شناسه (1) اقتصاد مقاومتی 
10- 83 

هذیشاى ٍ ثشای آهَصؽ ،ثشای هذیشاى ػولیبتی
 آهَصؽ ػوَهی ،وبسؿٌبػبى

:        :       هذیشاى ػولیبتی ٍ وبسؿٌبػبى 
 

فشاگیش ًوَدى ٍ فضبػبصی هٌبػت ثشای دسیبفت هـتشن دس هذیشاى ػولیبتی ٍ وبسؿٌبػبى، پیشاهَى جٌجِ ّبی ًظشی، 
 تبهالت اجشایی ٍ الضاهبت تحمك ػیبػت ّبی ولی التلبد همبٍهتی

 

 تجییي ساثغِ التلبد همبٍهتی، ػٌذ چـن اًذاص جوَْسی اػالهی ایشاى ٍ ػبیش اػٌبد ثبالدػتی .0

 هجبًی، هفبّین، ولیبت ٍ ضشٍست ّبی التلبد همبٍهتی .1

 تجییي ػبختبس ٍ هؤلفِ ّبی التلبد همبٍهتی .2

 تحلیل التلبد ایشاى ٍ تجییي ٍضغ هَجَد .3

 تجییي الضاهبت ٍ ساّجشدّبی تحمك التلبد همبٍهتی)والى( .4

 تجییي الضاهبت ٍ ساّىبسّبی دػتگبّی التلبد همبٍهتی )دػتگبّی( .6

کارگاّی -سخٌراًی 

 
حضَس هٌظن دس دٍسُ ٍ هـبسوت دس هجبحث 

 آصهَى وتجی -

  
ٍ پظٍّؾ  كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ هشوض آهَصؽ

وویؼیَى چـن اًذاص  ثب ّوىبسی ٍ ّوبٌّگی ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی
ثِ اهش تذسیغ  تؼییي ٍ افشادی هی تَاًٌذهجوغ تـخیق هللحت ًظبم 

 ثبؿٌذ. تذسیغ تؼییي كالحیت ٌبهِگَاّی یداسا اؿتغبل یبثٌذ وِ

حضَسی  

 

 وویؼیَى چـن اًذاص ٍ اهَس ًخجگبى هجوغ تـخیق هللحت ًظبمهٌبثغ هَسد تأییذ  

 

 -ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًیهشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی  - ٍاحذ آهَصؽ دػتگبُ ّبی اجشایی 
 هجوغ تـخیق هللحت ًظبم

 (ثب ّوبٌّگی وویؼیَى چـن اًذاص  هجوغ تـخیق هللحت ًظبم )                             

 



 «دوره آموزشی طرح ردش» 

 آهَصؽ هذیشاى 83-11     شناسه دوره: (2) اقتصبد هقبٍهتی 

          ::       هذیشاى حشفِ ای)پبیِ، هیبًی، ػبلی( 

تؼشی گفتوبى ٍ ادثیبت ٍاحذ ثش اػبع هؤلفِ ّبی التلبد همبٍهتی ٍ جلَگیشی اص لشائت ّبی هختلف ٍ ایجبد ّوؼَیی 
 ٍ اتفبق ًظش دس جْت تحمك ایي ػیبػت ّب

 

 هغبلؼِ تغجیمی آىتجییي اّذاف لذست هلی دس ایشاى ٍ  .0

 التلبد همبٍهتی گبهی هؤثش دس تحمك لذست هلی .1

 هجبًی ٍ هفبّین ػیبػتْبی ولی التلبد همبٍهتی .2

 ثٌذ التلبد همبٍهتی 13تـشیح  .3

 تجییي الضاهبت ٍ ساّجشدّبی تحمك التلبد همبٍهتی .4

 هغبلؼِ تحمك اػٌبد تَػؼِ دس وـَسّبی هختلف .5

 تجییي ػبختبس ٍ هؤلفِ ّبی التلبد همبٍهتی .7

وبسگبّی -ػخٌشاًی 

 
حضَس هٌظن دس 

 -دٍسُ ٍ هـبسوت دس هجبحث 
 آصهَى وتجی

  
ثب هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ 

تؼییي ٍ افشادی هی ّوىبسی ٍ ّوبٌّگی وویؼیَى چـن اًذاص  هجوغ تـخیق هللحت ًظبم 
 گَاّیٌبهِ تؼییي كالحیت تذسیغ ثبؿٌذ. یتَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ اؿتغبل یبثٌذ وِ داسا

حضَسی  

 

 وویؼیَى چـن اًذاص ٍ اهَس ًخجگبى هجوغ تـخیق هللحت ًظبمهٌبثغ هَسد تأییذ  

 

ثب ّوبٌّگی وویؼیَى چـن اًذاص  هجوغ  ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًیهشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی 
 تـخیق هللحت ًظبم، هجوغ تـخیق هللحت ًظبم
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 آهَصؽ هذیشاى 83 -12  (3) اقتصبد هقبٍهتی 

        :       هذیشاى ػیبػی 

 : 

 ٍ ساّىبسّب ٍ الضاهبت تحمك آى ػیبػت ّبی ولی التلبد همبٍهتی تجییيایجبد گفتوبى ٍاحذ ٍ 

 

 هغبلؼِ تغجیمی تحمك اػٌبد تَػؼِ دس وـَسّبی هختلف  .0

 هجبًی ٍ هفبّین ٍ ضشٍست ّبی التلبد همبٍهتیتجییي  .1

 تـشیح ػْن ٍ ًمؾ دػتگبّی التلبد همبٍهتی )دس ػبصهبى هتجَع( .2

 ثشسػی ساّىبسّب ٍ الضاهبت تحمك التلبد همبٍهتی .3

 

 

 

 

 

 

وبسگبّی -ػخٌشاًی 

 
حضَس هٌظن دس دٍسُ ٍ هـبسوت دس 

 هجبحث 

  
هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ 

ثب ّوىبسی ٍ ّوبٌّگی وویؼیَى چـن اًذاص  هجوغ  تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی
تـخیق هللحت ًظبم تؼییي ٍ افشادی هی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ اؿتغبل یبثٌذ 

 گَاّیٌبهِ تؼییي كالحیت تذسیغ ثبؿٌذ. یوِ داسا

 حضَسی  
 

 وویؼیَى چـن اًذاص ٍ اهَس ًخجگبى هجوغ تـخیق هللحت ًظبمهٌبثغ هَسد تأییذ  

 

 هجوغ  اًذاص چـن وویؼیَى ّوبٌّگی ثب ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًیهشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی 
 ًظبم هللحت تـخیق هجوغ ًظبم، هللحت تـخیق



 «دوره آموزشی ردشطرح » 

 سٌذ چطن اًذاس جوَْری اسالهی ایزاى 

(1) 

 :دوره شناسه
13- 83 

 ثشای هذیشاى
ٍ ثشای  آهَصؽ هذیشاى،ػولیبتی

 آهَصؽ ػوَهی ،وبسؿٌبػبى

         ::     ػبػت 01   هذیشاى ػولیبتی ٍ وبسؿٌبػبى 

 11ٍ تلوین گیشاى( دس جْت ػولیبتی ًوَدى اّذاف ػٌذ چـن اًذاص  هیٌِ هـبسوت ًخجگبى )تلوین ػبصاىایجبد ص
 ػبلِ جوَْسی اػالهی ایشاى

 

 هجبًی ثشًبهِ سیضی ٍ تَػؼِ .0

 اكَل تغییش ٍ پبساداین .1

 هجبًی ػلوی چـن اًذاص .2

 تغجیمی تحمك اػٌبد تَػؼِ دس ایشاى ٍ جْبىهغبلؼِ  .3

 فشآیٌذ تذٍیي ٍ هؼشفی اثؼبد ػٌذ چـن اًذاص .4

 تحلیل هٌغمِ ای آػیبی جٌَة غشثی ثِ ػٌَاى للوشٍ ًفَر اّذاف ػٌذ .5

 ػبلِ جوَْسی اػالهی ایشاى 11ثشسػی الضاهبت ٍ ساّىبسّبی تحمك ػٌذ چـن اًذاص  .7

وبسگبّی -ػخٌشاًی 

 
حضَس هٌظن دس دٍسُ 

 آصهَى وتجی -ٍ هـبسوت دس هجبحث 

  
هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ 

ثب ّوىبسی ٍ ّوبٌّگی وویؼیَى چـن اًذاص  هجوغ تـخیق هللحت ًظبم تؼییي ٍ ًگشی 
گَاّیٌبهِ تؼییي كالحیت تذسیغ  یاؿتغبل یبثٌذ وِ داساافشادی هی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ 

 ثبؿٌذ.

حضَسی  

 

 وویؼیَى چـن اًذاص ٍ اهَس ًخجگبى هجوغ تـخیق هللحت ًظبمهٌبثغ هَسد تأییذ  

 

 -ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًی هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی  - ٍاحذ آهَصؽ دػتگبُ ّبی اجشایی
 هجوغ تـخیق هللحت ًظبم

 (ثب ّوبٌّگی وویؼیَى چـن اًذاص  هجوغ تـخیق هللحت ًظبم )                             
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ایزاى)الشاهبت ٍ سٌذ چطن اًذاس جوَْری اسالهی  

 (2) ضزٍرتْب(

 شناسه

 :دوره
14- 83 

 آهَصؽ هذیشاى

          ::       )پبیِ، هیبًی، ػبلی( هذیشاى حشفِ ای 

اّذاف ػٌذ چـن اًذاص ٍ فضبػبصی هٌبػت گؼتشؽ ٍ تمَیت ػضم هلی، فشٌّگ ػبصی ٍ آگبُ ًوَدى هذیشاى ًؼجت ثِ 
 ػبلِ جوَْسی اػالهی ایشاى 11ثشای دسیبفت هـتشن پیشاهَى جٌجِ ّبی ًظشی ٍ تأهالت اجشایی ػٌذ چـن اًذاص 

 

 هفبّین تحَل .0

 )ًَػبصی )هذسًیضاػیَى( 

  ِتَػؼ 

 تغییش 

 فشآیٌذ تذٍیي ٍ هؼشفی اثؼبد ػٌذ چـن اًذاص .1

 اسصیبثی ٍ ًظبست ساّجشدی ػٌذ چـن اًذاصػیؼتن  .2

 ل هٌغمِ ای آػیبی جٌَة غشثی ثِ ػٌَاى للوشٍ ًفَر اّذاف ػٌذتحلی .4

 

 

 

 

حضَس هٌظن دس دٍسُ ٍ   کارگاّی -سخٌراًی 
 هـبسوت دس هجبحث 

  
هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ 

ثب ّوىبسی ٍ ّوبٌّگی وویؼیَى چـن اًذاص  هجوغ تـخیق هللحت ًظبم ًگشی 
گَاّیٌبهِ تؼییي  یتؼییي ٍ افشادی هی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ اؿتغبل یبثٌذ وِ داسا

 كالحیت تذسیغ ثبؿٌذ.

 

 

 وویؼیَى چـن اًذاص ٍ اهَس ًخجگبى هجوغ تـخیق هللحت ًظبمهٌبثغ هَسد تأییذ  

 

با ّواٌّگی کویسیَى چشن اًذاز  هجوع  ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًیهشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی 
 تشخیص هصلحت ًظام، هجوع تشخیص هصلحت ًظام
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 چطن اًذاس جوَْری اسالهی ایزاى)الشاهبت ٍ ضزٍرتْب( 

(3) 

 :دوره شناسه
15- 83 

 آهَصؽ هذیشاى

          ::       هذیشاى ػیبػی 

 جوَْسی اػالهی ایشاى ػٌذ چـن اًذاصایجبد دسن ٍ ثبٍس هـتشن ٍ ّوگشایی جْت تحمك اّذاف 

 

 هجبًی ػلوی، فلؼفی تَػؼِ .0

 )ًَػبصی )هذسًیضاػیَى( 

  ِتَػؼ 

 تغییش 

 فشآیٌذ تذٍیي ٍ هؼشفی اثؼبد ػٌذ چـن اًذاص  .1

 ثشسػی الضاهبت ٍ ساّىبسّبی تحمك ػٌذ چـن اًذاص .2

 ِثشًبهِ پٌج ػبل 

 )ِثشًبهِ ّبی ػبالًِ) ثَدج 

 هذل اسصیبثی 

 ًظبست ساّجشدی 

 

وبسگبّی -ػخٌشاًی 

 
حضَس هٌظن دس دٍسُ ٍ 

 هـبسوت دس هجبحث 

  
هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ 

ثب ّوىبسی ٍ ّوبٌّگی وویؼیَى چـن اًذاص  هجوغ تـخیق هللحت آیٌذُ ًگشی 
گَاّیٌبهِ تؼییي  یتؼییي ٍ افشادی هی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ اؿتغبل یبثٌذ وِ داسا ًظبم

 كالحیت تذسیغ ثبؿٌذ.

حضَسی  

 

 وویؼیَى چـن اًذاص ٍ اهَس ًخجگبى هجوغ تـخیق هللحت ًظبمهٌبثغ هَسد تأییذ  

 

 هجوغ  اًذاص چـن وویؼیَى  ّوبٌّگی ثب ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًیهشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی 
 ًظبم هللحت تـخیق هجوغ ًظبم، هللحت تـخیق
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 83 -16 :دوره شناسه (1)نقشه راه اصالح نظام اداری 

 
آهَصؽ  ،ػولیبتیثشای هذیشاى 

 آهَصؽ ػوَهی ،هذیشاى ٍ ثشای وبسؿٌبػبى

          ::    ػبػت 4   وبسؿٌبػبىهذیشاى ػولیبتی ٍ  

 آؿٌبیی وبسؿٌبػبى ًظبم اداسی وـَس ًؼجت ثِ ًمـِ ساُ اكالح ًظبم اداسی ٍ ثشًبهِ ّبی تحَل اداسی

 ػیبػت ّبی ولی ًظبم اداسی اثالغی همبم هؼظن سّجشی .0

 اّذاف ًمـِ ساُ اكالح ًظبم اداسی .1

 ثشًبهِ ّبی اكالح ًظبم اداسی .2

 هٌْذػی ًمؾ ٍ ػبختبس دٍلت 

 تَػؼِ دٍلت الىتشًٍیه ٍ َّؿوٌذػبصی اداسی 

 خذهبت ػوَهی دس فضبی سلبثتی 

 هذیشیت ػشهبیِ اًؼبًی 

  هذیشیتیفٌبٍسی ّبی 

 تَػؼِ فشٌّگ ػبصهبًی 

 كیبًت اص حمَق هشدم ٍ ػالهت اداسی 

 ًظبست ٍ اسصیبثی 

 

 

 

 

 وبسگبّی -ػخٌشاًی 

 
حضور منظم در 

 –دوره و مشارکت در مباحث 

 آزمون کتبی

هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ  
ٍاحذ هشثَعِ دس ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی وـَس تؼییي  ّوىبسیثب تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی 

 ٍ افشادی هی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ اؿتغبل یبثٌذ وِ داسای گَاّیٌبهِ تؼییي كالحیت ثبؿٌذ.

 حضَسی 

  

 ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًیهشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی  - ٍاحذ آهَصؽ دػتگبُ ّبی اجشایی
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 83 -17 :دوره شناسه (2)نقشه راه اصالح نظام اداری 

 
 آهَصؽ هذیشاى

          ::    ػبػت 3   هذیشاى حشفِ ای )پبیِ، هیبًی، ػبلی( 

 ًظبم اداسی وـَس ًؼجت ثِ ًمـِ ساُ اكالح ًظبم اداسی ٍ ثشًبهِ ّبی تحَل اداسی هذیشاىآؿٌبیی 

 جبیگبُ تَػؼِ ًظبم اداسی دس فشآیٌذ تَػؼِ وـَس (0

 ػیبػت ّبی ولی ًظبم اداسی اثالغی همبم هؼظن سّجشی (1

 ًمـِ ساُ اكالح ًظبم اداسیاّذاف  (2

 فشكت ّب ٍ چبلؾ ّبی ًظبم اداسی (3

 ثشًبهِ ّبی اكالح ًظبم اداسی (4

 هٌْذػی ًمؾ ٍ ػبختبس دٍلت 

 تَػؼِ دٍلت الىتشًٍیه ٍ َّؿوٌذػبصی اداسی 

 خذهبت ػوَهی دس فضبی سلبثتی 

 هذیشیت ػشهبیِ اًؼبًی 

 فٌبٍسی ّبی هذیشیتی 

 تَػؼِ فشٌّگ ػبصهبًی 

 ٍ ػالهت اداسی كیبًت اص حمَق هشدم 

 ًظبست ٍ اسصیبثی 

 

 

 

 

وبسگبّی -ػخٌشاًی 

 
حضَس هٌظن دس دٍسُ ٍ 

 هـبسوت دس هجبحث 

هشوض آهَصؽ ٍ كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ   
ٍاحذ هشثَعِ دس ػبصهبى هذیشیت ٍ  ّوىبسی ثب  پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی

ثشًبهِ سیضی وـَس تؼییي ٍ افشادی هی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ اؿتغبل یبثٌذ وِ داسای 
 گَاّیٌبهِ تؼییي كالحیت ثبؿٌذ.

حضَسی  

 

 هشتجظ اػتبًیٍ ٍاحذّبی هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی  -ٍاحذ آهَصؽ دػتگبُ ّبی اجشایی
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 83 -18:دوره شناسه (3)نقشه راه اصالح نظام اداری 

 
 آهَصؽ هذیشاى

          ::    ػبػت 3    ػیبػیهذیشاى  

صهیٌِ ػبصی اًجبم  هذیشاى ػبلی ثشای اداسی ٍ ثشًبهِ ّبی تحَل ثِ هٌظَس دسن هـتشنتجییي ًمـِ ساُ اكالح ًظبم 
 اكالحبت ػویك دس ًظبم اداسی وـَس

 ػیبػت ّبی ولی ًظبم اداسی اثالغی همبم هؼظن سّجشی .0

 اّذاف ًمـِ ساُ اكالح ًظبم اداسی .1

 فشكت ّب ٍ چبلؾ ّبی ًظبم اداسی .2

 ًظبم اداسی ثشًبهِ ّبی اكالح .3

 هٌْذػی ًمؾ ٍ ػبختبس دٍلت 

 تَػؼِ دٍلت الىتشًٍیه ٍ َّؿوٌذػبصی اداسی 

 خذهبت ػوَهی دس فضبی سلبثتی 

 هذیشیت ػشهبیِ ػشهبیِ اًؼبًی 

 فٌبٍسی ّبی هذیشیتی 

 تَػؼِ فشٌّگ ػبصهبًی 

 كیبًت اص حمَق هشدم ٍ ػالهت اداسی 

 ًظبست ٍ اسصیبثی 

 اداسیساّىبسّبی تحمك ًمـِ ساُ اكالح ًظبم  .4

 ثشًبهِ جبهغ اكالح ًظبم اداسی .5

 ػبختبس ٍ هىبًیضم ساّجشی ًمـِ ساُ اكالح ًظبم اداسی .6

 

وبسگبّی -ػخٌشاًی 

 
حضَس هٌظن دس دٍسُ ٍ هـبسوت 

 دس هجبحث 

هشوض آهَصؽ ٍ كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ   
ٍاحذ هشثَعِ دس ػبصهبى هذیشیت ٍ  ثب ّوىبسی آیٌذُ ًگشیپظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ 

ثشًبهِ سیضی وـَس تؼییي ٍ افشادی هی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ اؿتغبل یبثٌذ وِ داسای 
 گَاّیٌبهِ تؼییي كالحیت ثبؿٌذ.

                                                                           حضَسی  

  

 ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًیهشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی  
 



 «دوره آموزشی طرح ردش» 

 :دوره شناسه تزبیت اسالهی بب تکیِ بز قزآى ٍ احبدیث 
101- 83 

 آهَصؽ ػوَهی 

          ::    ػبػت 7    دٍلت توبهی وبسهٌذاى 

 

 آؿٌبیی وبسوٌبى ثب اكَل ٍ ؿیَُ ّبی تشثیت اص ًگبُ لشآى ٍ احبدیث

 هفَْم ؿٌبػی تشثیت اػالهی (0

 اكَل تشثیت اص هٌظش اػالم (1

 اّذاف ػبلیِ تشثیت اص ػیشُ ػولی هؼلَهیي )ع( (2

 تشثیت دیٌی ٍ ًمؾ آى دس ایجبد جبهؼِ دیٌی ایذُ آلسٍؽ ّب ٍ ؿیَُ ّبی  (3

 ًمؾ اكیل ػمل ٍ ٍالیت ٍ اعبػت دس تشثیت دیٌی (4

 (ی هَفمیت دس آهَصُ ّبی اػالهی )ثب ًگبّی ثِ ػیشُ هؼلَهیي )ع(بالگَّ (5

 تَجِ ثِ اسصؽ ّب دس تشثیت اػالهی (6

 ٌّجبسّبی هؼٌَی دس ؿیَُ ّبی تشثیت اػالهی (7

 ٍ استجبط ثب ّوؼش ٍ فشصًذاى دس تشثیت اػالهی ًـبط، ؿبداثی، هْشٍسصی، هحجت (8

 آساهؾ سٍاى دس ػبیِ تشثیت اػالهی) ثبیؼتِ ّب ٍ الضاهبت تشثیت اػالهی( (01

 

وبسگبّی -ػخٌشاًی 

 
حضَس هٌظن دس دٍسُ ٍ 

 آصهَى وتجی -هـبسوت دس هجبحث 

  
هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ 

ػبصهبى تجلیغبت اػالهی تؼییي ٍ افشادی هی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ ّوىبسی  ثبًگشی 
 ذ.ٌثبؿتذسیغ تؼییي كالحیت  ٌبهِگَاّی یاؿتغبل یبثٌذ وِ داسا

دس كَست ٍجَد  -حضَسی 
اجشای دٍسُ ثِ ؿیَُ ؿشایظ ٍ ثؼتش الصم 

 غیش حضَسی ّن ثالهبًغ اػت.

 

 ػبصهبى تجلیغبت اػالهی - ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًیهشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی 
 



 «دوره آموزشی طرح ردش» 

 :دوره شناسه راهنمای سفیران سالمت )زیج خودمراقبتی( 
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 آهَصؽ ػوَهی 

          ::    ػبػت 7    توبهی وبسوٌبى دٍلت 

 یتافضایؾ ػغح داًؾ ٍ اعالػبت وبسهٌذاى ًؼجت ثِ ؿبخق ّبی ػالهت ٍ اكَل خَدهشالج

 ثشًبهِ ػولیبتی ثشای استمبی ػالهت -پشػؾ ًبهِ ػٌجؾ ػالهت -هفَْم ػالهت (0

 ثشًبهِ ػولیبتی ثشای استمبی ػالهت سٍاى -آصهَى ػالهت سٍاى ٍ اػتوبد ثِ ًفغ دس اػتشع (1

 ثشًبهِ ػولیبتی ثشای حل هـىل اػلبة ٍ سٍاى -تـخیق افؼشدگی (2

 آهبدگی ثشای فؼبل تش ؿذى (3

 سطین غزایی ػبلن (4

 آهبدگی ثشای وبّؾ ٍصى (5

 تَاًوٌذی دس سٍاثظ ػبعفی (6

 ػالهت جٌؼی (7

 ٍ ػفًَت ّب ؿٌبخت ًـبًِ ّبی ثیوبسیْبی همبسثتی،  ؿٌبخت ًـبًِ ّبی ػشعبى (8

 تؼت تـخیق اػتیبد (01

 حفظ ٍ استمبی ایوٌی دس خبًِ (00

 اػتفبدُ اص خذهبت ثْذاؿتی ثِ ًحَُ هغلَة (01

 آصهبیؾ ّبی پضؿىی چشا ٍ چگًَِ؟ (02

 ػبلوٌذی (14

هٌظن دس دٍسُ حضَس   وبسگبّی -ػخٌشاًی 
 آصهَى وتجی -ٍ هـبسوت دس هجبحث 

  
هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ 

ٍ ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ  ثب ّوىبسی هؼبًٍت اهَس صًبى ٍ خبًَادُ سیبػت جوَْسیًگشی 
گَاّیٌبهِ  یتؼییي ٍ افشادی هی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ اؿتغبل یبثٌذ وِ داسا آهَصؽ پضؿىی

 تؼییي كالحیت تذسیغ ثبؿٌذ.

دس كَست  -حضَسی 
ٍجَد ؿشایظ ٍ ثؼتش الصم اجشای دٍسُ 
ثِ ؿیَُ غیش حضَسی ّن ثالهبًغ 

اػت.

 

ٍ ٍصاست ثْذاؿت ٍ دسهبى ٍ  اهَس صًبى ٍ خبًَادُ سیبػت جوَْسیهؼبًٍت ایي دٍسُ آهَصؿی ثب پیـٌْبد هٌبثغ  
 هؼشفی خَاّذ ؿذ. ٍ تأییذ هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی آهَصؽ پضؿىی

 

ّبی ػلَم پضؿىی ٍ خذهبت ثْذاؿتی دسهبًی  ٍاحذ آهَصؽ ٍ تَاًوٌذػبصی داًـگبُ - ٍاحذ آهَصؽ دػتگبُ ّبی اجشایی
 هشاوض ٍ هؤػؼبت آهَصؿی تؼییي كالحیت ؿذُ - ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًیهشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی  -وـَس

 



 «دوره آموزشی طرح ردش» 

 :دوره شناسه تناسب اندام )ارتقای سالمت از طریق ورزش( 
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 آهَصؽ ػوَهی

         ::        توبهی وبسهٌذاى دٍلت 

آهبدگی جؼوبًی ٍ ًمؾ آى دس ػالهتی ٍ اًجبم وبس ثِ عَس هؤثشتش ٍ ثب  ٍسصؽ ٍ ًؼجت ثِ استمبء ػغح داًؾ وبسهٌذاى
 ویفیت تش

 هضایبی فؼبلیت فیضیىی -ػالهت، تٌبػت ٍ ػولىشدفؼبلیت فیضیىی ثشای ثْجَد  .0

 ثشًبهِ ّبی تٌبػت َّاصی .1

 لذست ٍ اػتمبهت هبّیچِ ّب .2

 سٍؽ ّبی ایجبد فـبس ٍ همبٍهت .3

 ثْجَد اًؼغبف .4

 تذٍیي ثشًبهِ ای ثشای ٍسصؽ .5

 اًتخبة تجْیضات ٍ اهىبًبت ٍسصؿی .6

 تغزیِ ٍ ٍسصؽ .7

 آػیت ّبی ٍسصؿی .8

 ٍسصؽ دس آة ٍ َّای گشم ٍ ػشد .01

 گشفتگی ػضالت پیـگیشی اص .00

میور    70309/1003که طیی بشنیمامه  شیماره     «تربیت بدنی و آمادگی جسمانی»موزشی آتوضیح: این دوره جایگسین دوره 

 می گردد. ،شده است ابالغ 0/9/1300

 

هٌبثغ ایي دٍسُ آهَصؿی ثب پیـٌْبد هؼبًٍت اهوَس صًوبى ٍ خوبًَادُ سیبػوت جوْوَسی ٍ ٍصاست ثْذاؿوت ٍ       ممابع و محتوای آموزشی: 

هؼشفی خَاّذ ؿذ.ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی ٍ تأییذ هشوض آهَصؽ 

 آصهَى وتجی  وبسگبُ آهَصؿی -والع دسع 

هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ   
ثب ّوىبسی هؼبًٍت اهَس صًبى ٍ خبًَادُ سیبػت جوَْسی ٍ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی 

ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىی تؼییي ٍ افشادی هی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ 
 ثبؿٌذ. اؿتغبل یبثٌذ وِ داسای گَاّیٌبهِ تؼییي كالحیت تذسیغ

دس كَست ٍجَد ؿشایظ  -حضَسی 
ٍ ثؼتش الصم اجشای دٍسُ ثِ ؿیَُ غیش حضَسی 

ثالهبًغ اػت.

 

ّبی ػلَم پضؿىی ٍ خذهبت ثْذاؿتی دسهبًی  ٍاحذ آهَصؽ ٍ تَاًوٌذػبصی داًـگبُ - ٍاحذ آهَصؽ دػتگبُ ّبی اجشایی

هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ  -داًـگبّْب ٍ هؤػؼبت آهَصؽ ػبلی -ؿذُهشاوض ٍ هؤػؼبت آهَصؿی تؼییي كالحیت  -وـَس

  ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًیآیٌذُ ًگشی 
 



 «دوره آموزشی طرح ردش» 

 :دوره شناسه جوؼیتجوؼیت ضٌبسی ٍ فزٌّگ افشایص  
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 آهَصؿْبی ػوَهی

        ::        وبسوٌبى دٍلتتوبهی  

 فشٌّگ ػبصی دس جْت تـىیل خبًَادُ، وبّؾ آهبس عالق ٍ افضایؾ جوؼیت

 اّویت ٍ ضشٍست پشداختي ثِ هَضَع جوؼیت .0

 لضٍم افضایؾ جوؼیت دس ثیبًبت همبم هؼظن سّجشی .1

 ساّىبسّبی غشة دس جْت وبّؾ جوؼیت  .2

 پٌجشُ جوؼیتی ایشاى دس حبل حبضش .3

 ػَاهل وبّؾ ؿذیذ جوؼیت دس ایشاى .4

 آثبس ٍ پیبهذّبی وبّؾ جوؼیت .5

 ساّجشد اػالم دس جْت افضایؾ جوؼیت .6

 الگَی سفتبسی اّل ثیت )ػلیْن الؼالم( دس جْت تـىیل خبًَادُ .7

 ذ فشصًذ آٍسی اص ًظش ػلوییآثبس ٍ فَا .8

 ته فشصًذی آػیت ّبی .01

 افضایؾ تؼذاد فشصًذاى .00

 

 

 

 

 

 

 کارگاُ آهَزشی -کالس درس 
 آصهَى وتجی 

  
  تذسیغ تؼییي كالحیت ٌبهِداسا ثَدى گَاّی

دس كَست ٍجَد ؿشایظ ٍ ثؼتش  -حضَسی 
 دٍسُ ثِ ؿیَُ غیش حضَسی ثالهبًغ اػت.الصم اجشای 

  -ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًیهشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی  –ٍاحذ آهَصؽ دػتگبُ ّبی اجشایی

  -هشاوض ٍ هؤػؼبت آهَصؿی تؼییي كالحیت ؿذُ -داًـگبّْب ٍ هؤػؼبت آهَصؽ ػبلی



 «دوره آموزشی طرح ردش» 

 آهَصؽ ػوَهی 83 - 103:دوره شناسه کلیبت پیطگیزی اس ٍقَع جزم 

       ::       وبسؿٌبػبى دػتگبّْبی اجشایی 

 ًؼجت ثِ اهش پیـگیشی اص جشم ٍ استمبء ػغح آگبّی ّبی وبسؿٌبػبى افضایؾ داًؾ، ثیٌؾ

 لَُ لضبئیِ ٍ ؿشح ٍظبیف آى .0

 اكَل لبًًَی هشثَط ثِ پیـگیشی اص جشم  .1

 هفَْم پیـگیشی ٍ جبیگبُ آى .2

 پیـیٌِ پیـگیشی اص جشم .3

 هجبًی پیـگیشی اص جشم .4

 الؼبم پیـگیشی اص جشم .5

 سٍؽ ّبی ػیبػتگزاسی پیـگیشی اص جشم .6

 پیـگیشی اص جشمًْبدّبی ریشثظ دس  .8

حضَس هٌظن دس دٍسُ ٍ  کارگاُ آهَزشی -کالس درس 
 آصهَى وتجی ٍ هـبسوت دس هجبحث

  
هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ  تَػظ كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ

تؼییي ٍ افشادی هی لَُ لضبئیِ  هؼبًٍت اجتوبػی ٍ پیـگیشی اص ٍلَع جشم ثب ّوىبسیًگشی 
 تذسیغ ثبؿٌذ.تؼییي كالحیت  ٌبهِگَاّی یتَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ اؿتغبل یبثٌذ وِ داسا

 حضَسی  

 تحمیمبت لَُ لضبئیِ هٌبثغ هَسد تأییذ هؼبًٍت اجتوبػی ٍ پیـگیشی اص ٍلَع جشم ٍ هؼبًٍت آهَصؽ ٍ 

 

 

ّبی  ٍاحذ آهَصؽ دػتگبُ -هؼبًٍت آهَصؽ دادگؼتشی اػتبًْب ٍ هؼبًٍت اجتوبػی ٍ پیـگیشی اص ٍلَع جشم لَُ لضبییِ 
 ثب ّوبٌّگی هؼبًٍت آهَصؽ دادگؼتشی اػتبًْب ٍ هؼبًٍت اجتوبػی ٍ پیـگیشی اص ٍلَع جشم لَُ لضبییِ اجشایی

 



 «دوره آموزشی طرح ردش»  

 :دوره شناسه (ت ػولکزد)سبسهبى،هذیزاى ٍ کبرهٌذاىًظبم هذیزی
104- 83 

 آهَصؽ ؿغلی

 دػتگبُ ػولىشد )اسصیبثی( هذیشیتوبسؿٌبػبى  
 ّبی اجشایی

      :        : 

 ّبی اجشایی دػتگبُ اسصیبثی ػولىشدّبی سهٌذاى ؿبغل دس حَصُاستمبی داًؾ ػلوی ٍ ػولی وب 

 تؼبسیف ٍ هفبّین ؿبهل؛ ػولىشد، ػٌجؾ ػولىشد، ثبصسػی، ًظبست ثش ػولىشد، اسصیبثی ػولىشد، هذیشیت ػولىشد ٍ .... .0

 ٍ جبیگبُ آى دس ًمـِ ساُ اكالح ًظبم اداسیپیـیٌِ هذیشیت ٍ اسصیبثی ػولىشد)ایشاى ٍ جْبى(  .1

 هذیشیت ػولىشد دس ثشخی وـَسّب  .2

 هذل، ًحَُ ٍ فشایٌذ هذیشیت ػولىشد دس ػغح ػبصهبى ثب سٍیىشد ًمـِ ساُ اكالح ًظبم اداسی .3

 هذل، ًحَُ ٍ فشایٌذ هذیشیت ػولىشد دس ػغح وبسوٌبى ثب سٍیىشد ًمـِ ساُ اكالح ًظبم اداسی .4

 جبم اسصیبثی ػولىشد) تؼشیف هفبّین، ًحَُ تذٍیي ؿبخق ٍ ....(تذٍیي ؿبخق ثشای اً .5

 AHPّب دس لبلت هذل تؼییي ضشیت اّویت ؿبخق .6

 ٍ .... (   EFQM,BSCّبی اسصیبثی ػولىشد )هذل  هؼشفی هذل .7

 ضَاثظ ٍ همشسات جبسی هذیشیت ػولىشد .8

 

 

 

 

  
هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ 

ٍاحذ هشثَعِ دس ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ  ّوىبسیثب تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی 
سیضی وـَس تؼییي ٍ افشادی هی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ اؿتغبل یبثٌذ وِ داسای 

 گَاّیٌبهِ تؼییي كالحیت ثبؿٌذ.

 آصهَى وتجی 

دس كَست ٍجَد ؿشایظ ٍ ثؼتش  -حضَسی 
 اجشای دٍسُ ثِ ؿیَُ غیش حضَسی ثالهبًغ اػت. ،الصم

هراکس  -ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًی هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی -ّبی اجشایی ٍاحذ آهَصؽ دػتگبُ

 ٍ هؤسسات آهَزشی تعییي صالحیت شذُ
 

 



 «دوره آموزشی طرح ردش» 

 :دوره شناسه هببًی ًظزی آهَسش ٍ تَسؼِ هٌببغ اًسبًی   
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 آهَصؽ ؿغلی

        ::       ّای اجرایی دستگاُ کارشٌاساى آهَزش 

 بػبى آهَصؽ ًؼجت ثِ اػتبًذاسدّب ٍ سٍیىشدّبی آهَصؽ هٌبثغ اًؼبًیاستمبء ػغح داًؾ وبسؿٌ 

 پیـیٌِ تبسیخی آهَصؽ وبسهٌذاى .0

 تؼبسیف ٍ هفبّین ) آهَصؽ، آهَصؽ وبسهٌذاى، تَػؼِ، آهَصؽ ضوي خذهت ٍ...(   .1

 آهَصؽ ٍ تَػؼِ هٌبثغ اًؼبًیهَاًغ ٍ چبلؾ ّبی ، ضشٍست اّذاف، .2

 هٌبثغ اًؼبًی اًَاع آهَصؽ ٍ آهَصؽ  .3

 وبسهٌذاى یبدگیشیثب تأویذ ثش  اكَل ٍ هجبًی یبدگیشی ثضسگؼبالى .4

 هٌبثغ اًؼبًی )الضاهبت ٍ فشآیٌذّب( اػتبًذاسدّبی آهَصؽ .5

 سٍیىشدّبی آهَصؽ هٌبثغ اًؼبًی .6

 (ٍ فشآیٌذ ّب )الگَّب ػبصهبى ٍ هذیشیت آهَصؽ ٍ تَػؼِ وبسوٌبى .7

 

 

 

 

  
هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ 

ٍاحذ هشثَعِ دس ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ  ّوىبسیثب تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی 
سیضی وـَس تؼییي ٍ افشادی هی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ اؿتغبل یبثٌذ وِ داسای 

 گَاّیٌبهِ تؼییي كالحیت ثبؿٌذ.

 آصهَى وتجی ٍ 

دس كَست ٍجَد ؿشایظ ٍ ثؼتش  -حضَسی 
 اجشای دٍسُ ثِ ؿیَُ غیش حضَسی ثالهبًغ اػت. ،الصم

هشاوض  - ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًی هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی -ّبی اجشایی ٍاحذ آهَصؽ دػتگبُ
 آهَصؿی تؼییي كالحیت ؿذٍُ هؤػؼبت 

 

 



 «دوره آموزشی طرح ردش» 

 :دوره شناسه هٌببغ اًسبًی  ٍ تَسؼِ آهَسش فزآیٌذ 
106- 83 

 آهَصؽ ؿغلی

        ::       ّای اجرایی دستگاُ کارشٌاساى آهَزش 

 استمبء ػغح داًؾ وبسؿٌبػبى آهَصؽ ًؼجت ثِ ثشًبهِ سیضی اجشایی آهَصؽ ضوي خذهت وبسهٌذاى

 آهَصؽ ضوي خذهت ّبیفشآیٌذ -

 ػیبػتگزاسی آهَصؿی -

 )سٍؽ ّب ٍ تىٌیه ّب( ًیبصػٌجی آهَصؿی -

 ) اكَل ٍ سٍؿْب( عشاحی آهَصؿی -

 الذاهبت ٍ فؼبلیت ّبی لجل اص اجشا، ضوي اجشا ٍ پغ اص اجشا( ) اجشای ثشًبهِ ّبی آهَصؿی -

 )هذل ّب ٍ سٍؿْب( اسصؿیبثی ٍ ثشسػی اثشثخـی ثشًبهِ ّبی آهَصؿی -

 

 

 

 مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی  پیص نیاز:

 

 

 

 

  
هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ 

ٍاحذ هشثَعِ دس ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ  ّوىبسیثب تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی 
سیضی وـَس تؼییي ٍ افشادی هی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ اؿتغبل یبثٌذ وِ داسای 

 گَاّیٌبهِ تؼییي كالحیت ثبؿٌذ.

 آصهَى وتجی 

دس كَست ٍجَد ؿشایظ ٍ ثؼتش  -حضَسی 
 اجشای دٍسُ ثِ ؿیَُ غیش حضَسی ثالهبًغ اػت. ، الصم

هشاوض  - ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًی هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی -ّبی اجشایی ٍاحذ آهَصؽ دػتگبُ
 ٍ هؤػؼبت آهَصؿی تؼییي كالحیت ؿذُ
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 آهَصؽ ؿغلی 83 -107 :دوره شناسه آموزش الکترونیکی 

        ::        ّبی اجشایی وبسؿٌبػبى آهَصؽ دػتگبُ 

ّب ٍ ساّجشدّبی آهَصؽ الىتشًٍیىی ثِ هٌظَس هذیشیت ٍ ساّجشی ثشًبهِ ّبی  آؿٌبیی وبسؿٌبػبى ثب هجبًی ػلوی، اثؼبد ، هذل 
 آهَصؽ وبسهٌذاى ثِ ؿیَُ غیشحضَسی

 تؼبسیف ٍ هفبّین .0

 تفبٍت آهَصؽ الىتشًٍیىی ثب یبدگیشی الىتشًٍیىی  .1

 اكَل ٍ هجبًی پذاگَطی ٍ تئَسی ّبی یبدگیشی دس آهَصؽ الىتشًٍیىی .2

 ساّجشدّبی آهَصؽ الىتشًٍیىیهذلْب ٍ  .3

 اكَل ٍ هذلْبی عشاحی آهَصؽ الىتشًٍیىی .4

 تؼبهل ٍ اًَاع آى دس آهَصؽ الىتشًٍیىی .5

 اكَل تَلیذ هحتَای آهَصؽ الىتشًٍیىی .6

 ػیؼتن ّبی هذیشیت یبدگیشی ٍ ػیؼتن ّبی هحتَای یبدگیشی دس آهَصؽ الىتشًٍیىی .7

 هذیشیت ٍ ساّجشی آهَصؽ الىتشًٍیىی دس ػبصهبى ّب .8

 هضایب ٍ هؼبیت -ن اًذاص ٍ آیٌذُ آهَصؽ الىتشًٍیىیچـ .01

 
 

 

 

 

 

وبسگبُ آهَصؿی -والع دسع 

 
حضَس هٌظن دس دٍسُ ٍ هـبسوت دس 

 آصهَى وتجی ٍهجبحث 

  
هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ 

ٍاحذ هشثَعِ دس ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ  ّوىبسیثب تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی 
سیضی وـَس تؼییي ٍ افشادی هی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ اؿتغبل یبثٌذ وِ داسای 

 گَاّیٌبهِ تؼییي كالحیت ثبؿٌذ.

دس كَست ٍجَد ؿشایظ ٍ ثؼتش  -حضَسی 
الصم اجشای دٍسُ ثِ ؿیَُ غیش حضَسی ّن ثالهبًغ 

اػت.

 

  -هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًی  -ّبی اجشایی ٍاحذ آهَصؽ دػتگبُ
 هشاوض ٍ هؤػؼبت آهَصؿی تؼییي كالحیت ؿذُ
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آضٌبیی بب قَاًیي ٍ هقزرات آهَسش هٌببغ  

 اًسبًی بخص دٍلت 

 :دوره شناسه
108- 83 

 آهَصؽ ؿغلی

        ::       ّای اجرایی دستگاُ کارشٌاساى آهَزش 

 لَاًیي ٍ همشسات آهَصؽ ٍ ثْؼبصی هٌبثغ اًؼبًیاستمبء ػغح داًؾ وبسؿٌبػبى آهَصؽ ًؼجت ثِ  

آهَصؽ دس اػٌبد ثبالدػتی) ػیبػتْبی ًظبم اداسی اثالغی همبم هؼظن سّجشی، لبًَى هذیشیت خذهبت وـَس، ًمـِ جبیگبُ  -

 ساُ اكالح ًظبم اداسی ٍ ثشًبهِ ّبی تحَل(

 ًظبم آهَصؽ وبسهٌذاى دٍلت -

 ثخـٌبهِ ّب ٍ دػتَسالؼول ّبی هشتجظ ثب ًظبم آهَصؽ وبسهٌذاى دٍلت -

 

 

 

 

 

  
هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ 

ٍاحذ هشثَعِ دس ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ  ّوىبسیثب تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی 
سیضی وـَس تؼییي ٍ افشادی هی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ اؿتغبل یبثٌذ وِ داسای 

 گَاّیٌبهِ تؼییي كالحیت ثبؿٌذ.

 آصهَى وتجی 

دس كَست ٍجَد ؿشایظ ٍ ثؼتش  -حضَسی 
 اجشای دٍسُ ثِ ؿیَُ غیش حضَسی ثالهبًغ اػت. ، الصم

 ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًی هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی -ّبی اجشایی ٍاحذ آهَصؽ دػتگبُ
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 :دوره شناسه ارتقبء سالهت اداری ٍ هقزرات آضٌبیی بب قَاًیي  
111- 83 

 آهَصؽ ػوَهی

      :       تواهی کارهٌذاى دٍلت  

 : 

 لَاًیي ٍ همشسات ًبظش ثش استمبء ػالهت اداسی ٍ هجبسصُ ثب فؼبد ثِ هٌظَس وبّؾ فؼبد دس ًظبم اداسیآؿٌبیی وبسهٌذاى دٍلت ثب    :

 پیـیٌِ لَاًیي اًضجبعی وبسهٌذاى دٍلت (0

 لبًَى هجبصات اػالهی   515تب   487تحلیل  هَاد  (1

، ػذم پشداخت هبلیبت ٍ ػَد ػْبم دٍلت تَػظ ؿشوت ّوبی  02هبدُ  -لبًَى هحبػجبت ػوَهی ) تلشف دس ٍجَُ ػوَهی (2

، ػذم اختلوبف ٍجوَُ هشثوَط ثوِ     53ٍ  52هَاد  -، ػذم ٍاسیض هبًذُ ٍجَُ هلشف ًـذُ ثِ حؼبة خضا33ًِهبدُ  –دٍلتی 

، تؼْذ صائذ ثش اػتجبسات پشداخت غیشلوبًًَی  61هبدُ  -ٍ وبال خشیذ ٍ تذاسن هَاد غزایی ٍ وبالی اػبػی ثِ خشیذ ّوبى هَاد

 (82هبدُ  -ٍجَُ

 لبًَى ًحَُ اػتفبدُ اص اتَهجیل ّبی دٍلتی - (58 -21لبًَى تٌظین ) هَاد  (3

 لبًَى ًحَُ اػوبل ًظبست ثش وبّؾ ّضیٌِ ّبی غیشضشٍس (4

 لبًَى هوٌَػیت اخز پَسػبًت دس هؼبهالت خبسجی (5

 ؼبهالت دٍلتیلبًَى هجبصات تجبًی دس ه (6

 لبًَى هوٌَػیت تلذی ثیؾ اص یه ؿغل (7

 لبًَى تـذیذ هجبصات هشتىجیي استـبء، اختالع ٍ والّجشداسی (8

 لبًَى هذیشیت خذهبت وـَسی )هَاد هشتجظ( (01

 تخلفبت اداسیسػیذگی ثِ لبًَى  (00

 ؿٌبخت اًَاع تخلفبت ٍ هجبصاتْبی اداسی (01

 اص آىػَاهل هؤثش دس ثشٍص تخلفبت اداسی ٍ سٍؿْبی پیؾ گیشی  (02

 

حضَس هٌظن دس دٍسُ ٍ هـبسوت  کارگاُ آهَزشی -سخٌراًی 
 آصهَى وتجی ٍ دس هجبحث

  
هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ 

ٍاحذ هشثَعِ دس ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی وـَس  ّوىبسیثب ٍ آیٌذُ ًگشی 
تؼییي ٍ افشادی هی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ اؿتغبل یبثٌذ وِ داسای گَاّیٌبهِ تؼییي 

 كالحیت ثبؿٌذ.

دس كَست ٍجَد ؿشایظ ٍ  -حضَسی 
اجشای دٍسُ ثِ ؿیَُ غیش حضَسی  ،ثؼتش الصم

 ثالهبًغ اػت.

 ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًی هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی -ّبی اجشایی دػتگبٍُاحذ آهَصؽ 
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 83 -110:دوره شناسه گشارش ًَیسی در ببسرسی 

 
 آهَصؽ ؿغلی

        ::       دػتگبُ ّبی اجشایی ثبصسػبى  

 افضایؾ ػغح داًؾ ثبصسػبى ًؼجت ثِ ؿیَُ ّبی كحیح ًگبسؽ ٍ تْیِ گضاسؽ ّبی ثبصسػی 

 هشٍسی ثش هشاحل ػلوی سٍؽ تحمیك( 0

 تىٌیه ّبی جوغ آٍسی اعالػبت (1

 تؼشیف گضاسؽ ٍ گضاسؽ ًَیؼی( 2

 اّذاف گضاسؽ ًَیؼی (2

 ثٌذی گضاسؽ ّب عجمِ (3

 9هشاحل چْبسگبًِ گضاسؽ ًَیؼی (4

 هشحلِ ثشًبهِ سیضی، تذاسوبت ٍ تْیِ همذهبت -

 هشحلِ تٌظین ٍ ػبصهبًذّی گضاسؽ )ػبختبس گضاسؽ( -

 ًـبًِ گزاسی ٍ اّویت آى دس ًگبسؽ،  هشحلِ ًگبسؽ -

 هشحلِ تجذیذ ًظش ٍ اكالح ٍ تْیِ هتي ًْبیی -

 دس گضاسؽ ًَیؼی ثبصسػی( خالكِ ػبصی )  اّویت ٍ هشاحل خالكِ ػبصی   (5

 فشهت ّبی گضاسؽ ًَیؼی ثبصسػی (6

 

  
هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ 

ٍاحذ هشثَعِ دس ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ  ّوىبسیثب تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی 
سیضی وـَس تؼییي ٍ افشادی هی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ اؿتغبل یبثٌذ وِ داسای 

 گَاّیٌبهِ تؼییي كالحیت ثبؿٌذ.

حضَس هٌظن دس دٍسُ ٍ هـبسوت دس 
 آصهَى وتجی ٍ هجبحث

دس كَست ٍجَد ؿشایظ ٍ ثؼتش  -حضَسی 
 اجشای دٍسُ ثِ ؿیَُ غیش حضَسی ثالهبًغ اػت. ،الصم

  ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًی هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی -ّبی اجشایی ٍاحذ آهَصؽ دػتگبُ
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 83 -111:دوره شناسه اصَل ٍ هببًی ًظبرت ٍ ببسرسی 

 
 آهَصؽ ؿغلی

        ::       ثبصسػبى دػتگبُ ّبی اجشایی  

 ثب اّذاف، اكَل ٍ ؿیَُ ّبی ثبصسػیّبی اجشایی  دػتگبُ آؿٌبیی ثبصسػبى  

 )ًظبست، ثبصسػی ٍ...(ولیبت ٍ تؼبسیف (  0

 دس ًظبم اداسی ًظبست ٍ ثبصسػی  اّویت ٍ ضشٍست  (0

 ًظبست ٍ ثبصسػی  اّذاف  (1

 اًَاع ثبصسػی (2

 سٍؽ ّبی ثبصسػی (3

 ثبصسػیلجل ٍ ثؼذ اص فشآیٌذ  (4

 حیغِ ّبی ثبصسػی (5

 هلبحجِ ٍ ًمؾ آى دس ثبصسػی (6

 تىٌیه ّب ٍ ؿیَُ ّبی هلبحجِ (7

 ثبصسػی ٍ چه لیؼت ّبی  هحَسّبّب، هَضَع  (8

 

 

 

 

  
هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ 

ٍاحذ هشثَعِ دس ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ  ّوىبسیثب تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی 
سیضی وـَس تؼییي ٍ افشادی هی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ اؿتغبل یبثٌذ وِ داسای 

 گَاّیٌبهِ تؼییي كالحیت ثبؿٌذ.

 آصهَى وتجی 

دس كَست ٍجَد ؿشایظ ٍ ثؼتش  -حضَسی 
 اجشای دٍسُ ثِ ؿیَُ غیش حضَسی ثالهبًغ اػت. ،الصم

 ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًی هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی -ّبی اجشایی ٍاحذ آهَصؽ دػتگبُ
 



 «دوره آموزشی طرح ردش» 

 83 -112:دوره شناسه ای در ببسرسیاخالق حزفِ  

 
 آهَصؽ ؿغلی

        ::       بازرساى دستگاُ ّای اجرایی  

 اداری ٍ بازرسیشٌایی بازرساى با هفَْم اخالق حرفِ ای ٍ جایگاُ ، اصَل ٍ ارزش ّای اخالق اسالهی در ًظام آ   :

 ٍ..( ، سفتبستؼبسیف ٍ هفبّین )اخالق، ػلن اخالق، اخالق حشفِ ای (0

 ٍیظگیْبی اخالق حشفِ ای (1

 اخالق حشفِ ای دس اػالم (2

 هالن ًْبیی اخالق حشفِ ای )اػالهی( (3

 هَلفِ ّبی ًْبیی اخالق حشفِ ای )اػالهی( (4

 اداسیضشٍست ٍ جبیگبُ اخالق حشفِ ای دس ًظبم  (5

 اسصؽ ّب ٍ هؼئَلیت ّبی اخاللی هذیشاى ٍ وبسهٌذاى دس ًظبم اداسی (6

 ضشٍست ٍ جبیگبُ اخالق حشفِ ای دس ثبصسػی (7

 اكَل اخالق حشفِ ای دس ثبصسػی (8

 

  
هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ 

ٍاحذ هشثَعِ دس ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ  ّوىبسیثب تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی 
سیضی وـَس تؼییي ٍ افشادی هی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ اؿتغبل یبثٌذ وِ داسای 

 گَاّیٌبهِ تؼییي كالحیت ثبؿٌذ.

 آصهَى وتجی 

دس كَست ٍجَد ؿشایظ ٍ ثؼتش  -حضَسی 
 اجشای دٍسُ ثِ ؿیَُ غیش حضَسی ثالهبًغ اػت. ،الصم

 ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًی هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی -ّبی اجشایی ٍاحذ آهَصؽ دػتگبُ



 «دوره آموزشی طرح ردش» 

اصَل ٍ هببًی ًظزی ارتقبء سالهت اداری ٍ هببرسُ بب  

 فسبد 

 83 -113:دوره شناسه

 
آهَصؽ 

 ؿغلی

        ::       بازرساى دستگاُ ّای اجرایی  

  ًؼجت ثِ هفبّین، ػَاهل ٍ هٌـبء فؼبد ٍ تخلفبت اداسیّبی اجشایی  دػتگبُاستمبء ػغح داًؾ ثبصسػبى    :

 تؼبسیف ٍ هفبّین )فؼبد، سؿَُ، فؼبد اداسی، تخلفبت اداسی( (0

 اّویت ٍ ضشٍست هجبسصُ ثب فؼبد (1

 تمؼین ثٌذی فؼبد اداسی (2

 هٌـأ فؼبد اداسی (3

 فؼبد اداسی دس ثشٍص ػَاهل هؤثش  (4

 فؼبد اداسی ٍ پیبهذّبی آثبس (5

 ػَاهل پیـگیشی اص فؼبد اداسی (6

 سؿَُ دس لشآى ٍ احبدیث (7

 تخلفبت اداسی فؼبد ٍ هلبدیك (8

 اص تخلفبت اداسیػَاهل پیـگیشی  (01

 فؼبد اداسی تخلفبت ٍ گلَگبّْبی (00

 ػَاهل هؤثش دس استمبء ػالهت اداسی (01

 

  
هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ 

ٍاحذ هشثَعِ دس ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ  ّوىبسیثب تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی 
سیضی وـَس تؼییي ٍ افشادی هی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ اؿتغبل یبثٌذ وِ داسای 

 گَاّیٌبهِ تؼییي كالحیت ثبؿٌذ.

 آصهَى وتجی 

دس كَست ٍجَد ؿشایظ ٍ ثؼتش  -حضَسی 
 اجشای دٍسُ ثِ ؿیَُ غیش حضَسی ثالهبًغ اػت. ،الصم

 ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًی هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی -ّبی اجشایی ٍاحذ آهَصؽ دػتگبُ
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آضٌبیی بب قَاًیي ٍ هقزرات ًبظز بز ارتقبء سالهت  

 اداری ٍ هببرسُ بب فسبد 

 83 -114:دوره شناسه

 
 آهَصؽ ؿغلی

        ::       بازرساى دستگاُ ّای اجرایی  

 ثب لَاًیي ٍ همشسات ًبظش ثش استمبء ػالهت اداسی ٍ هجبسصُ ثب فؼبد  اجشاییّبی  ثبصسػبى دػتگبُآؿٌبیی    :

 پیـیٌِ لَاًیي اًضجبعی وبسهٌذاى دٍلت (0

 لبًَى سػیذگی ثِ تخلفبت اداسی (1

 آییي ًبهِ اجشایی لبًَى سػیذگی ثِ تخلفبت اداسی (2

 دػتَسالؼول سػیذگی ثِ تخلفبت اداسی (3

 اداسی دس لبًَى هذیشیت خذهبت وـَسی هفبد هشتجظ ثب تخلفبت (4

 آییي ًبهِ پیـگیشی ٍ همبثلِ ًظبهٌذ ٍ پبیذاس ثب هفبػذ التلبدی دس لَُ هجشیِ (5

 ؿشح ٍظبیف ٍ تشویت وویتِ ػالهت اداسی ٍ كیبًت اص حمَق هشدم (6

 لبًَى سػیذگی ثِ تخلفبت اداسی 80آییي ًبهِ اجشایی هبدُ  (7

 هشتجظجبسی ػبیش لَاًیي ٍ همشسات  (8

 

 

 

 

  
هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ 

ػبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ  ٍاحذ هشثَعِ دس ّوىبسیثب تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی 
سیضی وـَس تؼییي ٍ افشادی هی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ اؿتغبل یبثٌذ وِ داسای 

 تؼییي كالحیت ثبؿٌذ. ٌبهِگَاّی

حضَس هٌظن دس دٍسُ ٍ هـبسوت دس 
 آصهَى وتجی ٍ هجبحث

دس كَست ٍجَد ؿشایظ ٍ ثؼتش  -حضَسی 
 اجشای دٍسُ ثِ ؿیَُ غیش حضَسی ثالهبًغ اػت. ،الصم

 ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًی هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی -ّبی اجشایی ٍاحذ آهَصؽ دػتگبُ
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 83 -115:دوره شناسه  پبسخگَیی ٍ هسئَلیت پذیزی در هذیزیت 

 
 هذیشاىآهَصؽ 

        ::       هذیراى حرفِ ای  

  پبػخگَیی دس ًظبم اداسی اّویت، ضشٍست ٍ جبیگبُ هذیشاى ًؼجت ثِاستمبء ثیٌؾ ٍ ثلیشت ػویك تش    :

 هفبّین پبػخگَیی ٍ هؼئَلیت پزیشی  (0

 اّویت ٍ ضشٍست پبػخگَیی دس ًظبم اداسی (1

 جبیگبُ ٍ ًمؾ هؼئَلیت پزیشی ٍ پبػخگَیی دس اػالم (2

 ًظشیبت داًـوٌذاى ػلن هذیشیت ًؼجت ثِ پبػخگَیی (3

 پبػخگَیی دس ثخؾ دٍلتیاًَاع  (4

 تحَل ًظبم اداسی، تىشین اسثبة سجَع ٍ حىوشاًی خَة (5

هجبًی ٍ الضاهبت لبًًَی پبػخگَیی ٍ هؼئَلیت پزیشی دس ًظبم اداسی )لبًَى هوذیشیت خوذهبت وـوَسی، ػیبػوت      (6

 ّبی ولی ًظبم اداسی، لبًَى ثشًبهِ پٌجن ٍ ػبیش لَاًیي هشتجظ(

 اداسی ساّىبسّبی ثْجَد پبػخگَیی دس ًظبم (7

 

وبسگبّی -ػخٌشاًی 

  
هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی كالحیت حشفِ ای هذسػیي ایي دٍسُ تَػظ 

تؼییي ٍ افشادی  ػبصهبى ثبصسػی ول وـَس ّوىبسیثب تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی 
تؼییي كالحیت  ٌبهِهی تَاًٌذ ثِ اهش تذسیغ اؿتغبل یبثٌذ وِ داسای گَاّی

 ثبؿٌذ.

حضَس هٌظن دس دٍسُ ٍ هـبسوت دس  
 هجبحث

دس كَست ٍجَد ؿشایظ ٍ ثؼتش  -حضَسی 
 اجشای دٍسُ ثِ ؿیَُ غیش حضَسی ثالهبًغ اػت. ،الصم

ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ  هشوض آهَصؽٍ تأییذ ػبصهبى ثبصسػی ول وـَس  پیـٌْبدثب ایي دٍسُ هٌبثغ  
 هؼشفی خَاّذ ؿذ.ًگشی 

 

ٍ ٍاحذّبی هشتجظ اػتبًی هشوض آهَصؽ ٍ پظٍّؾ ّبی تَػؼِ ٍ آیٌذُ ًگشی-ّبی اجشایی ٍاحذ آهَصؽ دػتگبُ


