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 (15/12/1390)موضوع بخشنامه مورخ های آموزشی مدیران  دوره فهرست عناوین

 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف

 حین انتصاب )سطح پایه(

  12101 12 (وظایفهای دولتی )تمرکز بر  ریزی عملیاتی در دستگاه برنامه 1

  12102 6 سازماندهی 2

  12103 12 ها روشها و  ها و فنون بهبود سیستم تکنیک 3

  12104 8 انگیزش در کار 4

  12105 9 کاربرد فناوری اطالعات در مدیریت 5

  12106 6 ها و فنون کار با مدیران مافوق آشنایی با روش 6

  12107 4 مدیریت مؤثر وقت 7

  12108 6 روابط کار 8

  12109 6 کیفیت زندگی کاری 9

  12110 6 کارکنان(مدیریت استرس )بهداشت روانی  10

  12111 9 کاربرد آمار در مدیریت 11

  12112 6 خالقیت و نوآوری )فردی( 12

  12113 6 مبانی علم حقوق 13

  12114 6 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور 14

  12115 6 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات 15

  12116 6 بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق موادی به آنآشنایی با قانون تنظیم  16

  12117 4 فصل تعدیات مأموران دولتیـ  آشنایی با قانون مجازات اسالمی 17

  12118 4 آشنایی با قوانین و مقررات اموال دولتی 18

  12119 12 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 19

  12120 6 سازمانیمدیریت ساختارهای  20

  12201 4 های دینی ریزی فرهنگی با تأکید بر آموزه شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه مفهوم 21

  12202 4 العالی( سره( و مقام معظم رهبری )مدظله راهبردهای فرهنگی امام راحل )قدس 22

  12203 4 تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی 23

  12204 2 تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی 24

  12205 4 مهدویت و فرهنگ انتظار )انقالب اسالمی و فرهنگ مهدویت( 25

  12206 4 نظام سیاسی اسالم برمبنای والیت فقیه 26

  12207 6 نظام مدیریت اسالمی 27

  12208 6 های مقابله با آن جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه 28

  12209 4 شناسی سیاسی و فرهنگی جریان 29

  12210 2 بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور 30

  12211 20 شمیم عدالت مدیریت اسالمی با موضوع 31

  12212 20 آئین مدیریت مدیریت اسالمی با موضوع 32

  12213 4 آشنایی با سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت )سامد( 33

  12214 4 حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسالم ابعاد 34

  12215 8 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی 35
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 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف

 حین انتصاب )سطح میانی(

  22101 12 های دولتی )تمرکز بر فرآیندها( ریزی در دستگاه برنامه 1

  22102 9 گیری )سازمانی( فرایند و فنون تصمیم 2

  22103 4 سازی سازی برای کوچک ظرفیت 3

  22104 6 زنی های اداری تطبیقی و محک م نظا 4

  22105 8 افزایی راهبردهای آموزش و توان 5

  22106 9 ها رهبری تحول در سازمان 6

  22107 4 سپاری مدیریت برون 7

  22108 8 طراحی ساختارهای سازمانی 8

  22109 6 مدیریت و مهندسی ارزش 9

  22110 6 )سازمانی(خالقیت و نوآوری  10

  22111 4 مدیریت مشارکتی با تأکید بر نظام پیشنهادها 11

  22112 6 وری( پویایی سازمانی و فردی )بهره 12

  22113 8 ریزی پروژه   مدیریت و برنامه 13

  22114 6 های تعالی سازمانی در دولت و بخش عمومی مدل 14

  22115 6 مدیریت کیفیت و فرایندهای سازمانی 15

  22116 12 های سازمانی پژوهش 16

  22117 12 بندی( گذاری )تدوین و صورت مشی مبانی خط 17

  22118 6 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور 18

  22119 6 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات 19

  22120 6 قانون الحاق موادی به آنآشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و  20

  22121 4 آشنایی با قانون مجازات اسالمی ـ فصل تعدیات مأموران دولتی 21

  22122 4 ساالنه کل کشورآشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه  22

  22123 8 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 23

  22124 6 مدیریت ساختارهای سازمانی 24

  22125 8 های کلی اقتصاد مقاومتی و راهکارهای سازمانی ـ مدیریتی تحقق آن آشنایی با سیاست 25

  22201 4 های دینی ریزی فرهنگی با تأکید بر آموزه شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه مفهوم 26

  22202 4 العالی( سره( و مقام معظم رهبری )مدظله راهبردهای فرهنگی امام راحل )قدس 27

  22203 4 تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی 28

  22204 2 تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی 29

  22205 4 مهدویت و فرهنگ انتظار )انقالب اسالمی و فرهنگ مهدویت( 30

  22206 4 نظام سیاسی اسالم برمبنای والیت فقیه 31

  22207 6 اسالمینظام مدیریت  32

  22208 6 های مقابله با آن جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه 33

  22209 4 شناسی سیاسی و فرهنگی جریان 34

  22210 2 بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور 35

  22211 20 شمیم عدالت مدیریت اسالمی با موضوع 36

  22212 20 آئین مدیریت مدیریت اسالمی با موضوع 37
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 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف

  22213 4 آشنایی با سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت )سامد( 38

  22214 4 ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسالم 39

  22215 8 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی 40

  22216 12 های دینی رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه 41

 حین انتصاب )سطح ارشد(

  32101 8 اطالعات مدیریت استراتژیک 1

  32102 6 بهسازی سازمانی 2

  32103 6 کارآفرینی سازمانی 3

  32104 6 مدیریت دولت الکترونیک 4

  32105 6 ها رهبری تحول در سازمان 5

  32106 8 انداز سطوح سازمانی انداز ملی به چشم چگونگی تبدیل چشم 6

  32107 6 مدیریت سرمایه اجتماعی 7

  32108 6 پژوهی آینده 8

  32109 6 های غیردولتی مدیریت سازمان 9

  32110 6 های کارآفرین مدیریت سازمان 10

  32111 4 آشنایی با قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور 11

  32112 4 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات  12

  32113 4 دولت و قانون الحاق موادی به آن آشنایی با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 13

  32114 4 فصل تعدیات مأموران دولتـ آشنایی با قانون مجازات اسالمی  14

  32115 4 ساالنه کل کشورآشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه  15

  32116 8 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 16

  32117 6 سازمانیمدیریت ساختارهای  17

  32118 8 ی سازمانی ـ مدیریتی تحقق آنهاهای کلی اقتصاد مقاومتی و راهکار آشنایی با سیاست 18

  32201 4 های دینی ریزی فرهنگی با تأکید بر آموزه شناسی فرهنگ و مدیریت و برنامه مفهوم 19

  32202 4 العالی( )مدظلهسره( و مقام معظم رهبری  راهبردهای فرهنگی امام راحل )قدس 20

  32203 4 تبیین مصوبات فرهنگی نظام با تأکید بر مهندسی فرهنگی 21

  32204 2 تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی 22

  32205 4 مهدویت و فرهنگ انتظار )انقالب اسالمی و فرهنگ مهدویت( 23

  32206 4 نظام سیاسی اسالم برمبنای والیت فقیه 24

  32207 6 مدیریت اسالمینظام  25

  32208 6 های مقابله با آن جنگ نرم، تهدید نرم و شیوه 26

  32209 4 شناسی سیاسی و فرهنگی جریان 27

  32210 2 بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور 28

  32211 20 شمیم عدالت مدیریت اسالمی با موضوع 29

  32212 20 آئین مدیریت مدیریت اسالمی با موضوع 30

  32213 4 آشنایی با سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت )سامد( 31

  32214 4 ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسالم 32

  32215 8 نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی 33
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 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف

  32216 12 تفسیر آیات برگزیده مدیریتی 34

 حین انتصاب )سیاسی(

  42101 12 مدیریت مسائل عمومی 1

  42102 6 های مدیریت راهبردی تکنیک 2

  42103 8 های عمومی دولت مشی تحلیل خط 3

  42104 4 روابط بین سازمانی 4

  42105 6 انسانی مدیریت استراتژیک منابع 5

  42106 6 مدیریت بحران 6

  42107 6 المللی اصول و فنون مذاکره بین 7

  42108 6 المللی بینهای  ها و سازمان پیمان 8

  42109 6 رویکردهای نوین مدیریت دولتی 9

  42110 4 تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران 10

  42111 6 آمایش سرزمین 11

  42112 6 بخش دولتی و توسعه اقتصادی 12

  42113 6 های توسعه انداز و برنامه مبانی، ابعاد و محورهای سند چشم 13

  42114 6 قانون اساسی 44تمرکززدایی در اصل تمرکز و  14

  42115 8 کلیات قانون مدیریت خدمات کشوری 15

  42201 4 ارتباط مدیر با مردم 16

  42202 20 حکمت اصول سیاسی اسالم 17
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 های آموزشی مدیران دوره فهرست عناوین

 18/06/1397مورخ  307788نامه شماره و  15/07/1397و  14/05/1394، 20/11/1393های مورخ  )موضوع بخشنامه

 امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور(

 توضیحات کنندگان سطوح شرکت کد ساعت عنوان ردیف

 مدیران ارشد - 8 دولت الکترونیکی 1
بخشنامه مورخ 

20/11/1393 

 " مدیران ارشد - 10 های سازمانی فناوری اطالعات مهارت 2

 " مدیران فناوری اطالعات - 12 حاکمیت فاوا )اصول، چارچوب و استقرار( 3

 " مدیران فناوری اطالعات - ITIL 12مدیریت خدمات فاوا و  4

 " مدیران فناوری اطالعات - 12 مدیریت فرآیندهای سازمانی 5

 " مدیران فناوری اطالعات - 20 معماری فناوری اطالعات سازمانی 6

 " مدیران فناوری اطالعات - 16 طراحی سیستمتحلیل و  7

 " مدیران فناوری اطالعات - 30 مهندسی شبکه 8

 " مدیران فناوری اطالعات - 20 مدیریت امنیت اطالعات 9

 " مدیران فناوری اطالعات - 12 های فناوری اطالعات مدیریت پروژه 10

 " مدیران فناوری اطالعات - 8 رایانش ابری 11

 " مدیران فناوری اطالعات - 16 باز افزارهای آزاد/ متن مهاجرت به نرم 12

 مدیران عملیاتی و کارشناسان 94-01 12 (1اقتصاد مقاومتی ) 13
بخشنامه مورخ 

14/05/1394 

 " ای )پایه، میانی، عالی( مدیران حرفه 94-02 8 (2اقتصاد مقاومتی ) 14

 " سیاسیمدیران  94-03 6 (3اقتصاد مقاومتی ) 15

 " مدیران عملیاتی و کارشناسان 94-04 12 (1ها( ) انداز جمهوری اسالمی ایران )الزامات و ضرورت سند چشم 16

 " ای )پایه، میانی، عالی( مدیران حرفه 94-05 8 (2ها( ) انداز جمهوری اسالمی ایران )الزامات و ضرورت سند چشم 17

 " مدیران سیاسی 94-06 6 (3ها( ) )الزامات و ضرورتانداز جمهوری اسالمی ایران  سند چشم 18

 " مدیران عملیاتی و کارشناسان 94-07 4 (1نقشه راه اصالح نظام اداری ) 19

 " ای )پایه، میانی، عالی( مدیران حرفه 94-08 4 (2نقشه راه اصالح نظام اداری ) 20

 " مدیران سیاسی 94-09 4 (3نقشه راه اصالح نظام اداری ) 21

 " ای مدیران حرفه 94-026 4 پذیری در مدیریت پاسخگویی و مسئولیت 22

 ای مدیران حرفه - 8 بنیان مدیریت امنیت اطالعات )بما( 23
بخشنامه مورخ 

15/07/1397 

 - 4 مدیریت بحران 24

 مدیران میانی
نامه مورخ 

18/06/1397 
 - 4 های اجتماعی مدیریت بحران 25

 - 4 در بحرانریزی و عمل  برنامه 26
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 های آموزشی مدیران جوان و زن دوره فهرست عناوین

 معاونت سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور( 31/02/1398مورخ  101850)موضوع نامه شماره 

 توضیحات سطح مدیریت کد ساعت عنوان ردیف

 - 8 گیری حل مسأله و تصمیم 1

 عملیاتی و پایه

 

  - 8 سرپرستی ت ویاصول مدیر 2

  - 8 مدیریت مشارکتی 3

  - 4 ها ها و روش بهبود سیستم 4

  - 4 مدیریت بر مبنای هدف 5

  - 4 ای اخالق حرفه 6

 - 8 ریزی و مدیریت استراتژیک برنامه 7

 میانی و ارشد

 

  - 4 اصول و فنون مذاکره و متقاعدسازی 8

  - 4 مدیریت اقتضایی 9

  - 8 استراتژیک منابع انسانیمدیریت  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

 ای مدیران حرفه مشترک تمامی سطوح

 

  - 6 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 15

  - 6 قوانین دیوان محاسبات و محاسبات عمومیآشنایی با  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
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 (04/11/1396مورخ  1657363شماره )موضوع بخشنامه های آموزشی مدیران  دوره فهرست عناوین

 توضیحات ساعت ها عناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

1 

 پذیری مسئولیت

  8 ای و سازمانی مدیریت اخالق حرفه

  8 ها و مسئولیت اجتماعی سازمان 2

  4 توسعه پایدار و نقش افراد جامعه 3

  8 ها رهبری در سازمانهدایت و  4

  4 شهروندی سازمانی 5

6 

 کوشی همت و سخت

  4 انگیزش و رقابت

  4 مدیریت عملکرد 7

  4 گذاری و مدیریت اهداف هدف 8

  8 مدیریت استرس و تحمل ابهام 9

  8 وری های بهره اصول و تکنیک 10

11 

 صبر و بردباری

  4 مدیریت استرس و کنترل خشم

  4 هیجانیهوش  12

  4 های فردی روانشناسی تفاوت 13

  4 نگری و کاهش استرس مثبت 14

  4 مدیریت تضاد فرهنگی 15

16 

 پذیری انعطاف

  4 مدیریت اقتضایی

  8 های فرهنگی شناسی و تفاوت جامعه 17

  4 روانشناسی شخصیت 18

  8 رفتار سازمانی 19

  4 پذیری پذیری و انطباق انعطاف 20

21 

 های ارتباطی مهارت

  8 فردی زبان بدن و ارتباطات بین

  8 ارتباطات سازمانی 22

  4 ارتباط خالق و اثربخش 23

  4 روانشناسی ارتباطات 24

  8 فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال 25

26 

 سازی تیم و شبکه

  8 سازی های تیم کار تیمی و مهارت

  8 مدیریت مشارکتی 27

  4 سازی شبکه 28

  4 های نفوذ و تأثیرگذاری مهارت 29

  4 فردی مدیریت تضاد بین 30

31 

قدرت مذاکره و 

 متقاعدسازی

  8 اصول و فنون مذاکره

  8 قدرت سخنوری 32

  8 های متقاعدسازی و نفوذ در دیگران تکنیک 33

  4 مدیریت جلسات 34

  8 هوش هیجانی و مذاکره 35
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 توضیحات ساعت ها عناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

36 

تحلیلی و حل تفکر 

 مسأله

  12 گیری های تصمیم ها و تکنیک مدل

  8 ها ها و روش تجزیه و تحلیل سیستم 37

  4 تفکر سیستمی 38

  8 خالقیت و حل مسأله 39

  8 مدیریت تعارض 40

41 

نگری و تفکر  آینده

 راهبردی

  8 پژوهی گذاری و سیاست سیاست

  4 نگری آینده 42

  8 تفکر استراتژیک 43

  8 ریزی استراتژیک مدیریت و برنامه 44

  4 نگاری آینده 45

46 

نگری و نگرش  کل

 فرایندی

  12 نگری تفکر سیستمی و کل

  8 ها نظریه عمومی سیستم 47

  8 گرا گرا و نتیجه های فرایندگرا، وظیفه نگرش 48

  4 شناختی های تدوین نقشه تکنیک 49

  8 مهندسی فرایندها 50

51 

نظارت و کنترل تا 

 حصول نتیجه

  8 توانمندسازی منابع انسانی

  8 نظارت و کنترل در مدیریت 52

  4 سنجش و ارزیابی عملکرد 53

  8 اصول سرپرستی 54

  8 مدیریت و کنترل پروژه 55

56 

ریزی و  برنامه

 هماهنگی

  8 ریزی و سازماندهی اصول و مبانی برنامه

  4 ریزی برنامههای  تکنیک 57

  4 مدیریت زمان 58

  4 ریزی عملیاتی برنامه 59

  4 ریزی و مدیریت پروژه برنامه 60

61 

 نوجویی و تفکر خالق

  8 تفکر خالق

  4 راهکارهای تقویت خالقیت در سازمان 62

  8 کارآفرینی سازمانی و استراتژی کارآفرینانه 63

  8 روانشناسی مدیریت تغییر 64

  8 ها و موانع خالقیت اصول و تکنیک 65

  8 سازی استراتژی کارآفرینانه تدوین و پیاده 66

67 

گرایی و هدایت  هدف

 عملکرد

  8 مبانی مدیریت و رهبری در سازمان

  4 مدیریت و ارزیابی عملکرد 68

  4 مدیریت استراتژیک سازمانی 69

  4 مدیریت استراتژیک منابع 70

  4 بر مبنای هدف مدیریت 71
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 توضیحات ساعت ها عناوین دوره عناوین شایستگی ردیف

72 

 تعهد و تعلق سازمانی

  4 ای اخالق حرفه

  4 وفاداری و تعلق سازمانی 73

  4 تعهد سازمانی و رضایت شغلی 74

  4 نگرش ارزشی به تعهد و تعلق سازمانی 75

  8 فرهنگ سازمانی 76

77 

 پاسخگویی

  4 رجوع مدیریت تکریم ارباب

  4 پذیری انعطاف 78

  8 هیجانی هوش 79

  4 بهبود و شفافیت فرایندها 80

  8 پاسخگویی و استانداردهای آن 81
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 (04/11/1396مورخ  1657363ای )موضوع بخشنامه شماره  فهرست عناوین برنامه آموزشی تربیت ارزیاب حرفه

 ساعت روش اجرا عنوان نوع دوره ردیف
 نحوه ارائه

 نظری عملی

1 

ره
دو

 
ی

وم
عم

ی 
ها

 

  - 4 حضوری کلیات قانون مدیریت خدمات کشوری و نقشه راه اصالح نظام اداری

  - 4 حضوری های کلی نظام اداری نظام مدیریت دولتی و سیاست 2

  - 2 حضوری آشنایی با طرح تربیت مدیران آینده و نظام انتخاب و انتصاب مدیران دولتی 3

  - 2 حضوری بندی مشاغل دولت آشنایی با طبقه 4

1 

ره
دو

 
ی

ص
صا

خت
ی ا

ها
 

  - 4 حضوری های ارزیابی و توسعه آشنایی با کانون

  - 4 حضوری ای آشنایی با مدل شایستگی عمومی مدیران حرفه 2

   4 حضوری های مصاحبه رفتاری اصول، ساختار و روش 3

   8 حضوری بندی و ارزشیابی اصول مشاهده، ثبت، طبقه 4

   8 حضوری های ارزیابی و مبانی علمی آنها آشنایی با ابزارهای تمرینی کانون 5

   12 حضوری های ارزیابی و مبانی علمی آنها آشنایی با ابزارهای غیرتمرینی کانون 6

   4 حضوری بندی گزارش، امتیازدهی، بازخورد و جمع 7

 -  16 حضوری مدیران کارورزی با شرکت در دو کانون ارزیابی شایستگی 8
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 (29/08/1397مورخ  464185)موضوع بخشنامه شماره های آموزشی تربیت مدرس  فهرست عناوین دوره

 ساعت عنوان ردیف

 4 آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت و مقررات مربوط 1

 4 شناخت نظام اداری ایران 2

 8 ها و فنون آموزشی )تدریس( روش 3

 8 سنجش و ارزشیابی آموزشیهای  روش 4

 8 تکنولوژی آموزشی 5
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 های آموزشی شغلی )مشترک اداری( فهرست عناوین دوره

*کد ساعت عنوان دوره ردیف
 توضیحات 

  1/13 8 شناسی گزینش آسیب 1

  4/13 12 آشنایی با احکام اهل سنت 2

  5/19 24 آشنایی با اینترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتری 3

  2/13 16 های ایران آشنایی با آداب و رسوم قومیت 4

  3/13 16 های روانشناختی آشنایی با آزمون 5

  13/19 8 آشنایی با تشکیالت دولت جمهوری اسالمی ایران 6

  5/13 16 آشنایی با تهاجم فرهنگی 7

  6/13 16 آشنایی با جایگاه والیت فقیه در حکومت اسالمی 8

  61/14 8 مطبوعاتی و آیین رسیدگی به آن آشنایی با جرایم 9

  50/14 8 آشنایی با دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن 10

  14/17 36 بندی دیویی آشنایی با رده 11

  16/17 44 بندی کنگره آشنایی با رده 12

  7/13 8 (1آشنایی با سامانه جامع گزینش ) 13

  8/13 12 (2آشنایی با سامانه جامع گزینش ) 14

  9/13 6 آشنایی با سامانه جامع گزینش )ویژه مدیران گزینش( 15

  10/13 24 السالم( آشنایی با سیره معصومین )علیهم 16

  49/14 8 آشنایی با شوراهای حل اختالف 17

  16/16-16/11 34 های اجرایی آن ها و دستورالعمل نامه بندی مشاغل، آیین آشنایی با طرح طبقه 18

  51/14 8 العاده اعتراض به آرای قضایی آشنایی با طرق عادی و فوق 19

  12/13 12 آشنایی با قانون اسالسی جمهوری اسالمی ایران 20

  20/23-1/22-28/21-1/15-1/10 12 آشنایی با قانون دیوان محاسبات کشور و اصالحات بعدی آن 21

  9/14 8 آشنایی با قانون کار 22

  19/23-5/22-19/21-7/15-7/10 20 قانون محاسبات عمومیآشنایی با  23

24 
آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری )با تأکید بر ضوابط و مقررات 

 استخدام(
12 13/13  

  22/23-30/22-29/21-25/15-39/10 12 آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 25

  14/13 16 های حقوقی آشنایی با قوانین و رویه 26

27 
های حوزه  ها و کمیسیون آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر شهرداری

 شهری
12 62/14  

  8/22 12 آشنایی با قوانین و مقررات مالی دولتی 28

  10/16-10/11 8 آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه 29

  63/14 8های عمرانی  آشنایی با قوانین و مقررات نحوه تملک اراضی برای طرح 30

                                                           
 رقم سمت چپ کد دوره، معرف کد رشته شغلی متناظر با دوره آموزشی است. این تناظر به قرار زیر است:  *

: کارشناس و 14: مسئول گزینش/ کد 13: کارشناس و کاردان روابط عمومی/ کد 12: کارشناس و کاردان امور اداری/ کد 11: حسابدار، ذیحساب و حسابرس/ کد 10کد 

: 21: مسئول خدمات اداری/ کد 20: رئیس دفتر، مسئول دفتر و منشی/ کد 19: آمار موضوعی/ کد 18: کتابدار/ کد 17: کارگزین/ کد 16: بازرس/ کد 15کاردان حقوقی/ کد 

 : کارشناس و کاردان برنامه و بودجه23: مسئول خدمات مالی/ کد 22مدیر امور اداری و مالی/ کد 
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*کد ساعت عنوان دوره ردیف
 توضیحات 

 دولتی و عمومی

  9/18 30 های آمارگیری آشنایی با مبانی و ضوابط تهیه و تدوین طرح 31

  11/13 12 های نوظهور آشنایی با مذاهب اسالمی و فرقه 32

  48/14 8 مراجع رسیدگی به تخلفات صنفی()تعزیرات حکومتی و آشنایی با مراجع شبه قضایی  33

  15/13 12 آشنایی با مراجع قضائی 34

  SAS 20 10/18افزار  آشنایی با نرم 35

  Splus 20 8/18افزار آماری  آشنایی با نرم 36

  Statistica 20 7/18افزار آماری  آشنایی با نرم 37

  SPSS 30 1/18افزار کامپیوتری  آشنایی با نرم 38

  7/17 32 ای افزارهای کتابخانه آشنایی با نرم 39

  13/18 24 آشنایی با نظام آمارهای ثبتی 40

  20/18 12 آشنایی با نظام آماری ایران 41

  19/16-19/11 6 آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت 42

  14/21-15/16-15/11 12 آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 43

  21/10 6 سر به سر در حسابداری صنعتی آشنایی با نقطه 44

  19/10 6 یابی سفارش کار در حسابداری صنعتی آشنایی با هزینه 45

  20/10 6 ای در حسابداری صنعتی یابی مرحله آشنایی با هزینه 46

  9/12 24 آرشیو در روابط عمومی 47

  1/17 12 سازی کتب و نشریات آماده 48

  11/23-22/22-2/18 30 آمار کاربردی 49

  47/14 12 آیین دادرسی کیفری 50

  46/14 12 آیین دادرسی مدنی 51

  42/14 8 آیین نگارش حقوقی 52

  1/19-27/16-26/11 12 نگارش مکاتبات اداری  آیین 53

  7/22 8 نامه اجرایی عملیات بانکی آیین 54

  18/15-28/10 8 ها نامه مالی و معامالتی دانشگاه آیین 55

  4/23 12 اجرای بودجه 56

  16/13 12 (1احکام و استفتائات ) 57

  17/13 12 (2احکام و استفتائات ) 58

  18/13 16 (1ای در گزینش ) اخالق حرفه 59

  19/13 12 (2ای در گزینش ) اخالق حرفه 60

  4/12 34 ارتباطات تصویری در روابط عمومی 61

  23/12 34 ای در روابط عمومی رسانهارتباطات  62

  12/21-10/20-8/19-28/16-27/11 12 ارتباطات سازمانی 63

  2/12 12 ارتباطات مردمی 64

  8/21-2/16-2/11 8 ارزشیابی عملکرد کارکنان 65

  20/16-20/11 30 ارزیابی کار و زمان 66

  20/13 12 (1ارزیابی و صدور رأی در گزینش ) 67
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*کد ساعت عنوان دوره ردیف
 توضیحات 

  21/13 12 (2ارزیابی و صدور رأی در گزینش ) 68

  10/12 24 استراتژی و مدیریت استراتژیک در روابط عمومی 69

  23/15 6 اصول بازرسی 70

  5/16-5/11 20 اصول بیمه 71

  8/23-17/22-18/10 24 اصول حسابداری 72

  18/12 12 نویسی در روابط عمومی اصول گزارش 73

  22/13 16 های گزینش هستهاصول مدیریت در  74

  6/15 12 اصول نظارت و کنترل 75

  8/12 24 اصول و آداب تشریفات 76

  3/18 12 های مصاحبه اصول و روش 77

78 
های  ها و کنوانسیون نامه اصول و ضوابط تنظیم، الحاق و تصویب توافق

 المللی بین
8 35/14  

  19/12 24 روابط عمومیاصول و فنون تبلیغات و دفتر تبلیغاتی در  79

  21/12 24 اصول و مبانی ارتباط جمعی 80

  29/12 20 رسانی اصول و مبانی اطالع 81

  23/13 24 اصول و مبانی اعتقادی اسالم 82

  13/21-12/16-12/11 24 ریزی نیروی انسانی اصول و مبانی برنامه 83

  5/17 12 اصول و مبانی مدیریت کتابخانه 84

  14/19 12 و مبانی مدیریت و سازماناصول  85

  11/21-4/16-4/11 20 اصول و مفاهیم سازماندهی 86

  19/14 8 ریزی کشور ریزی و بودجه اصول و مقررات حاکم بر نظام برنامه 87

  9/22 24 اعتبارات اسنادی 88

  32/12 12 اقناع و تبلیغ 89

  7/16-7/11 12 ها( دستورالعملامور رفاهی کارکنان )قوانین، مقررات و  90

  9/19 8 امور مالی مسئوالن دفاتر 91

  6/21-7/20 12 امور نقلیه 92

  20/12 30 انتشارات در روابط عمومی 93

  24/13 12 (1بازرسی در گزینش ) 94

  25/13 12 (2بازرسی در گزینش ) 95

  24 4/18 (SQL)های اطالعاتی  بانک 96

  24/16-23/11 20 اجرایی آموزش ضمن خدمت کارکنانریزی  برنامه 97

  16/12 30 ریزی استراتژیک در روابط عمومی برنامه 98

  13/20 12 ریزی و کنترل امور خدمات برنامه 99

  12/23 34 ریزی و کنترل پروژه برنامه 100

  17/18 44 نویسی )پیشرفته( برنامه 101

  16/18 48 نویسی )مقدماتی( برنامه 102

  5/23 8 های دولتی ریزی شرکت بودجه 103

  1/23-29/22-4/21-38/10 12 ریزی عملیاتی بودجه 104
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*کد ساعت عنوان دوره ردیف
 توضیحات 

  16/23-26/22-25/21-34/10 8 (2بینی شناور ) ریزی و پیش بودجه 105

  12/20 8 بهداشت عمومی در محیط کار 106

  11/18 24 دهی، جانهی( ها )کاستن، وزن پاسخی در آمارگیری بی 107

  9/16-9/11 12 های اشخاص بیمه 108

  26/13 16 پاسخگویی و مذاکره در گزینش 109

  12/12 12 فرمانی در روابط عمومی پاسخگویی و مشتری 110

  57/14 8 پولشویی 111

  6/12 30 تبلیغات در روابط عمومی 112

  22/16-22/11 20 تجزیه و تحلیل اداری 113

  2/22 12 های مالی صورتتجزیه و تحلیل  114

  27/13 12 (1تحقیق در گزینش ) 115

  28/13 12 (2تحقیق در گزینش ) 116

  31/12 46 های ارتباطی تحلیل محتوی پیام 117

  33/12 30 ترجمه ساده متون خبری 118

  5/12 46 تکنولوژی چاپ و نشر 119

  15/23-25/22-24/21-33/10 8 (1بینی ) ریزی و پیش ریزی، برنامه تلفیق بودجه 120

  32/22-15/21-27/15-41/10 8 تنظیم قراردادها 121

  22/18 12 تهیه و تنظیم گزارشات آماری 122

  29/13 12 شناسی فرهنگی جامعه 123

  30/13 16 شناسی سیاسی در ایران جریان 124

  19/22 20 داری اموال جمع 125

  14/18 8 های پژوهش چگونگی تدوین طرح 126

  18/22 12 حسابداری )ثبت معامالت( 127

  6/23-23/22-22/21-37/10 16 حسابداری پروژه 128

  21/23 30 حسابداری دولتی 129

  14/15-23/10 12 ای های سرمایه حسابداری دولتی اعتبارات تملک دارایی 130

  22/10 12 حسابداری دولتی اعتبارات هزینه 131

  20/22 24 حسابداری کاال 132

  7/23-14/22-15/10 24 حسابداری مالیاتی 133

  17/23-27/22-26/21-35/10 16 (3حسابداری مدیریت استراتژیک ) 134

  10/15-11/10 24 (1حسابرسی ) 135

  11/15-12/10 24 (2حسابرسی ) 136

  6/10 30 حسابرسی دولتی 137

  11/22-13/10 34 حسابرسی مالیاتی 138

  3/17 18 حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه 139

  31/13 16 حقوق اداری ایران 140

  59/14 8 حقوق انتخابات 141

  52/14 3 )پول و قوانین و مقررات مربوط به آن( 1حقوق بانکی  142
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*کد ساعت عنوان دوره ردیف
 توضیحات 

  53/14 8 )بانک مرکزی و قوانین و مقررات مربوط( 2حقوق بانکی  143

  54/14 8 ها( مقررات تأسیس و اداره بانک)قوانین و  3حقوق بانکی  144

  55/14 16 )شرح قانون عملیات بانکی بدون ربا( 4حقوق بانکی  145

  56/14 4 )قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت( 5حقوق بانکی  146

  68/14 12 )بیمه اشخاص( 1حقوق بیمه  147

  69/14 10 )بیمه اموال و باربری( 2حقوق بیمه  148

  70/14 10 دریایی(  )مقررات بیمه 3حقوق بیمه  149

  71/14 8 (…بیمه شخص ثالث و  -های مسئولیت )بیمه 4حقوق بیمه  150

  10/14 6 )بیمه اجباری تأمین اجتماعی( 1حقوق تأمین اجتماعی  151

  11/14 2 )بیمه حرف و مشاغل آزاد( 2حقوق تأمین اجتماعی  152

  12/14 3 های مکمل( )بیمه 3حقوق تأمین اجتماعی  153

  13/14 4 )بیمه خدمات درمانی( 4حقوق تأمین اجتماعی  154

  14/14 8 )قوانین و مقررات بازنشستگی کشوری( 5حقوق تأمین اجتماعی  155

  15/14 2 )بیمه بیکاری( 6حقوق تأمین اجتماعی  156

  37/14 6 حقوق تعاون 157

  60/14 8 حقوق جنگ 158

  39/14 8 های دولتی حسابرسی شرکتحقوق  159

  73/14 8 ها( )آشنایی با مقررات ثبت و تابعیت کشتی 1حقوق دریایی  160

  74/14 8 )آشنایی با رهن و حقوق ممتازه دریایی( 2حقوق دریایی  161

162 
)آشنایی با تحدید مسئولیت مالکان کشتی و قواعد حاکم  3حقوق دریایی 

 بر آن(
8 75/14  

163 
)آشنایی با مفاهیم و مبانی قانون مناطق دریایی جمهوری  4حقوق دریایی 

 اسالمی ایران در خلیج فارس و دریای عمان(
8 76/14  

164 
)آشنایی با موضوع کمک و نجات در دریا و قواعد و  5حقوق دریایی 

 مقررات مربوط(
8 77/14  

  65/14 8 حقوق روستایی 165

  38/14 16 حقوق گمرکی 166

  31/14 10 های مستقیم( )مالیات 1حقوق مالیاتی  167

  32/14 8 های غیرمستقیم و عوارض( )مالیات 2حقوق مالیاتی  168

  33/14 6 )اجرائیات مالیاتی و حل اختالف( 3حقوق مالیاتی  169

170 

های محیط زیست، محیط زیست طبیعی،  حقوق محیط زیست: )کنوانسیون

های حقوقی حاکم بر مناطق چهارگانه، محیط زیست انسانی  رژیم

 (…ها و  آلودگی

18 36/14  

  58/14 6 حقوق منابع طبیعی 171

  8/14 8 های اجرایی با یکدیگر حل و فصل اختالفات حقوقی دستگاه 172

  27/12 34 روابط عمومیخبرنویسی در  173

  4/17 6 خدمات عمومی کتابخانه 174

  11/19 8 ها خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئوالن دفاتر و منشی 175
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*کد ساعت عنوان دوره ردیف
 توضیحات 

  3/20-7/19-11/16-11/11 12 های اداری سازی مکاتبات و نوشته خالصه 176

  8/15-8/10 16 درآمدها و انواع آن 177

  32/13 8 گزینشی دستورالعمل رسیدگی به شکایات 178

  34/14 6 الجزایر(  هیدیوان داوری ایران و آمریکا )بیان 179

  33/13 120 رازداری و حفاظت اسناد )با تأکید بر اطالعات و اسناد گزینش( 180

  14/16-14/11 12 گیری آن رضایت شغلی و چگونگی اندازه 181

  9/21-9/20 12 رفاه کارکنان و شرایط فیزیکی محیط کار 182

  11/12 24 روابط عمومی و توسعه 183

  34/13 16 روانشناسی شخصیت 184

  3/23-15/18 32 روش تحقیق 185

  13/12 32 روش تحقیق در روابط عمومی 186

  12/22 8 های اجرایی در ساماندهی امور اموال روش 187

  12/18 24 بینی جمعیت های برآورد و پیش روش 188

  35/13 16 های شناخت و تحلیل رفتار روش 189

  19/18 12 های کنترل افشای اطالعات آماری روش 190

  5/18 12 گیری و کاربرد آنها های نمونه روش 191

  14/12 24 رویکردهای نوین در روابط عمومی 192

  36/13 4 های گزینش )با توجه به مقتضیات استانی( رویه 193

  2/17 16 تجهیزات کتابخانهساختمان و  194

  16/14 8 (1قانون اساسی ) 44های کلی اصل  سیاست 195

  17/14 8 (2قانون اساسی ) 44های کلی اصل  سیاست 196

  18/14 8 (3قانون اساسی ) 44های کلی اصل  سیاست 197

  1/21-1/20-12/19-1/16-1/11 12 سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه )اتوماسیون اداری( 198

  13/16-13/11 32 ها ها و روش سیستم 199

  17/21-9/10 32 و کاربرد آن در امور مالی (MIS)های اطالعاتی مدیریت  سیستم 200

  10/22 24 های حسابداری سیستم 201

  1/12 24 شناخت افکار عمومی 202

  37/13 12 های حاکم بر گزینش شناخت اقلیت 203

  34/12 20 شنود صوتی و تصویری 204

  64/14 8 شوراهای اسالمی کشور 205

  38/13 16 ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش 206

  42 18/18 (WEB)طراحی صفحات وب  207

  25/16-24/11 6 طرح ارزشیابی مشاغل خاص 208

  24/12 54 عکاسی خبری 209

  3/12 48 عمومیبرداری در روابط  عکاسی و فیلم 210

  15/17 20 ای آوری منابع کتابخانه فراهم 211

  39/13 12 ها ها و آسیب فضای مجازی؛ فرصت 212

  6/19 12 فن بیان و آیین سخنوری 213
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*کد ساعت عنوان دوره ردیف
 توضیحات 

  41/14 8 فنون مذاکره و فن دفاع 214

  13/17 32 نویسی فهرست 215

  66/14 8 (1قاچاق کاال و ارز ) 216

  67/14 8 (2ارز )قاچاق کاال و  217

  16/15-25/10 8 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه 218

  3/10-3/15 8 ای های سرمایه قانون برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملک دارائی 219

  13/23 8 قانون برنامه و بودجه کشور 220

  20/14 8 قانون بودجه ساالنه 221

  13/15-16/10 12 قانون تجارت 222

  15/22 8 قانون تجارت 223

  20/15-30/10 6 قانون تجمیع عوارض 224

  22/15-31/10 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 225

  11/20-8/16-8/11 12 قانون کار و تأمین اجتماعی 226

  40/13 16 نامه اجرایی آن قانون گزینش و آیین 227

  23/23-31/22-30/21-26/15-40/10 16 ارزش افزودهقانون مالیات بر  228

 16 های مستقیم قانون مالیات 229
42/10-3/11-21/15-3/16-10/21-

33/22-10/23 
 

  4/15-4/10 16 قانون مدنی 230

  2/15-2/10 4 قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی 231

  15/15-24/10 6 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 232

  19/15-29/10 6 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 233

  30/14 6 المللی گذاری بین قراردادهای سرمایه  -المللی قراردادهای بین 234

  40/14 4 قراردادهای خدمات درمانی 235

  13/22 8 قوانین اموال غیرمنقول 236

  3/22-5/15-5/10 8 های دولتی قوانین مالی شرکت 237

 12 قوانین و مقررات اداری و استخدامی 238
10/19-4/20-3/21-23/14-17/11-

17/16 
 

  5/14 8 )اموال منقول و غیرمنقول دولتی( 1قوانین و مقررات امول دولتی  239

  6/14 6 )جرایم علیه اموال دولتی( 2قوانین و مقررات امول دولتی  240

  7/14 6 )داوری و صلح اموال عمومی و دولتی( 3امول دولتی قوانین و مقررات  241

242 
ها )با توجه به قانون مدیریت خدمات  قوانین و مقررات تشکیالت و روش

 کشوری(
6 25/11-26/16  

  9/23 8 قوانین و مقررات مالی 243

  1/14 8 )کلیات و قانون برگزاری مناقصات( 1قوانین و مقررات معامالت دولتی  244

245 
)مقررات کیفری ناظر بر معامالت  2قوانین و مقررات معامالت دولتی 

 دولتی(
6 2/14  

  3/14 6 )تضمینات در معامالت دولتی( 3قوانین و مقررات معامالت دولتی  246

  18/23-28/22-27/21-36/10 8 ریزی کاربرد اطالعات عملکردی در نظام بودجه 247
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*کد ساعت عنوان دوره ردیف
 توضیحات 

  15/12 40 در روابط عمومی (IT)کاربرد اینترنت و فناوری  248

  2/21-2/20-6/16-6/11 30 کاربرد آمار در امور اداری 249

  41/13 8 کنترل تحقیق 250

  42/13 8 کنترل مصاحبه 251

  30/12 45 آرایی گرافیک و صفحه 252

  7/21-8/20-3/19-18/16-18/11 12 نویسی در امور اداری گزارش 253

  17/17 12 )آشنایی با بانک کتابشناسی( 1مارک ایران  254

  18/17 12 )آشنایی با بانک مستندات( 2مارک ایران  255

  19/17 8 بندی( )آشنایی با بانک موجودی و رده 3مارک ایران  256

  43/13 24 مبانی اعتقادی و فقهی گزینش 257

  6/18 20 رسمیمبانی آمار  258

  5/20-2/19-21/16-21/11 24 مبانی مدیریت اسناد 259

  25/12 30 های روابط عمومی مبانی، اصول و نظریه 260

  8/17 34 رسانی متون انگلیسی تخصصی کتابداری و اطالع 261

  20/17 16 رسانی متون عربی تخصصی کتابداری و اطالع 262

  10/17 18 (1سازی ) مجموعه 263

  11/17 24 (2سازی ) مجموعه 264

  14/23-24/22-23/21-32/10 12 محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات 265

  26/12 24 شناسی در روابط عمومی مخاطب 266

  44/13 12 مدیریت اسناد و فن بایگانی در گزینش 267

  16/22 24 مدیریت تدارکات 268

 8 مدیریت جلسات اداری 269
6/20 

 ساعت( 6) 5/21
 

  22/12 16 مدیریت روابط عمومی 270

  21/22 12 مدیریت عملیات حسابداری انبار 271

  21/18 18 مدیریت کیفیت در تولید آمار 272

  16/21 20 مدیریت منابع انسانی )اداره امور کارکنان( 273

  17/12 18 ها ها و گردهمایی مدیریت همایش 274

  17/10 8 تنظیم بودجهمراحل تهیه و  275

  6/17 24 شناسی عمومی مرجع 276

  28/12 24 مصاحبه خبری 277

  12/15-14/10 24 مصاحبه در حسابرسی عملیاتی 278

  45/13 12 (1مصاحبه در گزینش ) 279

  46/13 12 (2مصاحبه در گزینش ) 280

  17/15-27/10 6 مقررات اعتبارات اسنادی 281

  12/17 32 الکترونیکیمنابع مرجع  282

  9/17 24 مواد و تجهیزات دیداری و شنیداری )سمعی و بصری( 283

  47/13 16 های ارتباط غیرکالمی در گزینش مهارت 284



20 

 

*کد ساعت عنوان دوره ردیف
 توضیحات 

  48/13 12 های ارتباط کالمی در گزینش مهارت 285

  49/13 20 های ثبت و نگارش در گزینش مهارت 286

  50/13 16 مهدویت و فرهنگ انتظار 287

  2/23 6 نظارت بر بودجه 288

  6/22-18/21 6 نظارت مالی 289

 20 نظارت و کنترل در نظام اداری 290
20/21 

 ساعت( 8) 9/15
 

  21/21 12 گیری در امور اداری نظام تصمیم 291

  24/15 12 نظام رسیدگی به تخلفات اداری 292

  51/13 12 نظام گزینش تطبیقی 293

  23/16 12 ها آموزشی در سازمان نیازسنجی 294

  4/19 12 وظایف اداری و دفتری مسئول دفتر 295

  10/10 6 بندی آنها در حسابداری صنعتی هزینه و طبقه 296

  7/12 24 هنر خوب نوشتن در روابط عمومی 297
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 های آموزشی شغلی ـ مشترک اداری فهرست عناوین دوره

 (09/12/1394و  14/05/1394، 20/11/1393، 05/09/1387های مورخ  )موضوع بخشنامه

 توضیحات کنندگان سطوح شرکت کد ساعت های جدید عنوان دوره ردیف

1 
آشنایی با راهبردها، [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

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

 کاردان و کارشناس امور اداری

 کاردان و کارشناس حقوقی

بخشنامه مورخ 

05/09/1387 

2 
ورود به خدمت و [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

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

 کاردان و کارشناس امور اداری

 کاردان و کارشناس حقوقی
" 

3 
با نظام آشنایی [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

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

 کاردان و کارشناس امور اداری

 کاردان و کارشناس حقوقی
" 

4 

آشنایی با ساختار [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

های اجرایی کشور و شوراهای مندرج در سازمانی دستگاه

 ] چهاردهم(قانون مدیریت خدمات کشوری )فصل چهارم و 

4 - 
 کاردان و کارشناس امور اداری

 کاردان و کارشناس حقوقی
" 

5 
آشنایی با نظام [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] تأمین اجتماعی و بازنشستگی کارکنان )فصل سیزدهم(
4 - 

 کاردان و کارشناس امور اداری

 کاردان و کارشناس حقوقی
" 

6 
خدمات کشوری )آشنایی با حقوق آشنایی با قانون مدیریت 

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

 کاردان و کارشناس امور اداری

 کاردان و کارشناس حقوقی
" 

7 
آشنایی با نظام [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ] مدیریت ارزیابی عملکرد )فصل یازدهم(
4 - 

 کاردان و کارشناس امور اداری

 کاردان و کارشناس حقوقی
" 

8 
آشنایی با حقوق و [آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 

 ]تکالیف کارکنان و مقررات انضباطی )فصل دوازدهم و پانزدهم(
4 - 

 کاردان و کارشناس امور اداری

 کاردان و کارشناس حقوقی
" 

 اطالعات کارشناسان فناوری - 12 حاکمیت فاوا )اصول، چارچوب و استقرار( 9
بخشنامه مورخ 

20/11/1393 

 " کارشناسان فناوری اطالعات - ITIL 12مدیریت خدمات فاوا و  10

 " کارشناسان فناوری اطالعات - 12 مدیریت فرآیندهای سازمانی 11

 " کارشناسان فناوری اطالعات - 20 معماری فناوری اطالعات سازمانی 12

 " کارشناسان فناوری اطالعات - 16 تحلیل و طراحی سیستم 13

 " کارشناسان فناوری اطالعات - 30 مهندسی شبکه 14

 " کارشناسان فناوری اطالعات - 20 مدیریت امنیت اطالعات 15

 " کارشناسان فناوری اطالعات - 12 های فناوری اطالعات مدیریت پروژه 16

 " کارشناسان فناوری اطالعات - 8 رایانش ابری 17

 " کارشناسان فناوری اطالعات - 16 باز افزارهای آزاد/ متن مهاجرت به نرم 18

 کارشناسان مدیریت )ارزیابی( عملکرد 94-015 8 نظام مدیریت عملکرد )سازمان، مدیران، کارمندان( 19
بخشنامه مورخ 

14/05/1394 

 " های اجرایی دستگاهکارشناسان آموزش  94-016 8 مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی 20

 " های اجرایی کارشناسان آموزش دستگاه 94-017 16 انسانی عفرآیند آموزش و توسعه مناب 21

 " های اجرایی کارشناسان آموزش دستگاه 94-018 20 آموزش الکترونیکی 22

 " های اجرایی دستگاهکارشناسان آموزش  94-019 4 آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت 23

 " های اجرایی بازرسان دستگاه 94-021 6 نویسی در بازرسی گزارش 24
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 توضیحات کنندگان سطوح شرکت کد ساعت های جدید عنوان دوره ردیف

 " های اجرایی بازرسان دستگاه 94-022 6 اصول و مبانی نظارت و بازرسی 25

 " های اجرایی بازرسان دستگاه 94-023 6 ای در بازرسی اخالق حرفه 26

 " های اجرایی بازرسان دستگاه 94-024 8 اداری و مبارزه با فساداصول و مبانی نظری ارتقاء سالمت  27

28 
آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سالمت اداری و 

 مبارزه با فساد
 " های اجرایی بازرسان دستگاه 025-94 10

 کارشناس حقوقی 94-02 12 حقوق اداری 29
بخشنامه مورخ 

09/12/1394 

 " کارشناس حقوقی 94-03 8 مقرراتتنقیح قوانین و  30

 " کارشناس حقوقی 94-04 12 های مالی( حقوق اموال و مالکیت )مالکیت و حق 31

 " کارشناس حقوقی 94-05 16 الملل حقوق بین 32

 " کارشناس حقوقی 94-06 12 حقوق تجارت کاربردی 33

 " کارشناس حقوقی 94-07 16 حقوق پیمان 34

 " کارشناس حقوقی 94-08 12 تفسیر حقوقی )وضع و تفسیر قوانین( گذاری و علم قانون 35

 94-09 16 حسابداری بخش عمومی 36
حسابدار، ذیحساب، حسابرس، مسئول 

 خدمات مالی
" 
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 های آموزشی فرهنگی و عمومی دوره فهرست عناوین

 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف

 های اداری توانمندی

 دهی گزارش 1

  - 24 نگارش مکاتبات اداریآیین  1-1

  - 20 گزارش نویسی 1-2

  - 12 های اداری سازی نوشته خالصه 1-3

 شناسایی و دستیابی به منابع اطالعات )داخلی و خارجی( 2

  - 12 اصول و مبانی ارتباطات 2-1

  - 10 های نوین دستیابی به اطالعات ها و روش شناخت راه 2-2

  - 34 زبان انگلیسی 2-3

  - 24 های ذهنی شناسایی و استفاده از ظرفیت 3

  - 16 برقراری ارتباط مؤثر با محیط و دیگران 4

 فناوری اطالعات

  - 12 مفاهیم پایه فناوری اطالعات 5

  - 8 ها استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل 6

  - 26 پردازها واژه 7

  - 26 ها گسترده صفحه 8

  - 26 های اطالعاتی بانک 9

  - 20 ارائه مطالب 10

  - 12 اطالعات و ارتباطات 11

 فرهنگی و اجتماعی

  - 20 احکام زندگی در اسالم 12

  - 20 اخالق فردی، اجتماعی و اداری 13

  - 28 آداب و اسرار نماز 14

  - 20 آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی)ره( 15

  - 28 های اعتقادی ها و پاسخ پرسش 16

  - 28 تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم 17

  - 20 وی و وظایف منتظراندحکومت مه 18

  - 28 روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 19

 تکمیلی عمومی

  - 6 ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد 20

  - 6 های پیشگیری اطفاء حریق و راه 21

  - 6 امر به معروف و نهی از منکر 22

  - 6 های واگیر و راهکارهای پیشگیری ع بیماریاانو 23

  - 4 شناسی ایران 24

  - 4 ایمنی و بهداشت محیط کار 25

  - 2 آشنایی با نظام گزینش کشور 26
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 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف

  - 6 آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیرمترقبه 27

  - 4 آموزش انتظامی 28

  - 6 گیری آن های اندازه وری و تکنیک بهره 29

  - 6 های پیشگیری های نوپدید و راه بیماری 30

  - 6 تجارت الکترونیکی 31

  - 6 جستجو، امداد و نجات 32

  - 6 های مقابله با آن جعل اسناد و راه 33

  - 6 قانون اساسی جمهوری اسالمی 44های صدر اصل  سازی و سیاست خصوصی 34

  - 4 (WTO)سازمان جهانی تجارت  35

  - 4 های روز دنیا دانش و پیشرفتشناخت  36

  - 8 طرح معرفت بسیجی )مقدماتی( 37

  - 8 (تکمیلیطرح معرفت بسیجی ) 38

  - 6 کارآفرینی 39

  - 6 های فناوری اطالعات کاربرد 40

  - 8 امدادی -های پزشکی های اولیه و فوریت کمک 41

  - 6 مواد مخدر و پیامدهای سوء آن 42

 آموزش خانواده

  - 4 اقتصاد خانواده 43

  - 8 شناسی خانواده آسیب 44

  - 4 آشنایی با احکام اسالمی 45

  - 6 تربیت فرزند 46

  - 4 حقوق خانواده 47

  - 6 خانواده متعالی در اسالم 48

  - 8 روابط سالم زناشویی 49

  - 12 روانشناسی خانواده 50

  - 4 نقش حجاب در حفظ حریم خانواده 51

 سایر

  - 8 آشنایی با الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت 52

  - 8 آشنایی با سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران 53

  - 12 آشنایی با طرح شجره طیبه صالحین 54

  - 12 آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس 55

  - 8 آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری 56

  - 8 آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده 57

  - 8 آشنایی با مبانی و اصول اصالح الگوی مصرف 58

  - 8 نامه دورکاری آشنایی با نظام و آیین 59

  - 8 ها آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه 60

  - 12 های حکومت اسالمی و والیت فقیه بنیان 61

  - 12 پدافند غیرعامل 62
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 توضیحات کد ساعت عنوان دوره ردیف

  - 16 های قلبی عروقی پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماری 63

  - 12 ی نمودن آنیو راهکارهای اجرا ،ابالغی مقام معظم رهبری ،های کلی نظام اداری کشور تبیین سیاست 64

  - 8 های دینی سبک زندگی بر مبنای آموزه 65

  - 16 های اجتماعی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب 66

  - 8 مدیریت دانش سازمانی 67

  - 12 ساالری اسالمی مردم 68

  - 8 حسینی بصیرت و معرفت 69

  - 12 همت مضاعف، کار مضاعف و راهکارهای اجرایی نمودن آن در نظام اداری 70
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 فرهنگی و عمومیهای آموزشی  فهرست عناوین دوره

 (19/11/1398و  22/12/1395، 14/05/1394، 15/07/1397، 20/11/1393های مورخ  )موضوع بخشنامه

 توضیحات کنندگان سطوح شرکت کد ساعت های جدید عنوان دوره ردیف

 تمامی کارمندان دولت - 22 ای و اداری کار با رایانه های حرفه مهارت 1
بخشنامه مورخ 

20/11/1393 

 " تمامی کارمندان دولت - 14 مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی 2

 " تمامی کارمندان دولت - 8 مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک 3

 تمامی کارمندان دولت - 12 امنیت کاربری فناوری اطالعات )اکفا( 4
بخشنامه مورخ 

15/07/1397 

 مدیران عملیاتی و کارشناسان 94-01 12 (1اقتصاد مقاومتی ) 5
بخشنامه مورخ 

14/05/1394 

 " مدیران عملیاتی و کارشناسان 94-04 12 (1ها( ) ایران )الزامات و ضرورتانداز جمهوری اسالمی  سند چشم 6

 " مدیران عملیاتی و کارشناسان 94-07 4 (1نقشه راه اصالح نظام اداری ) 7

 " تمامی کارمندان دولت 94-010 8 تربیت اسالمی با تکیه بر قرآن و احادیث 8

 " تمامی کارمندان دولت 94-011 8 راهنمای سفیران سالمت )زیج مراقبتی( 9

 " تمامی کارمندان دولت 94-012 8 تناسب اندام )ارتقای سالمت از طریق ورزش( 10

 " تمامی کارمندان دولت 94-013 6 شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت جمعیت 11

 " های اجرایی کارشناسان دستگاه 94-014 8 کلیات پیشگیری از وقوع جرم 12

 " تمامی کارمندان دولت 94-020 8 قوانین و مقررات ارتقاء سالمت اداریآشنایی با  13

 تمامی کارمندان دولت - 6 منشور حقوق شهروندی 14
بخشنامه مورخ 

22/12/1395 

 " تمامی کارمندان دولت - 8 حقوق شهروندی در نظام اداری 15

 تمامی کارمندان دولت - 12 فرهنگ سازمانی 16
بخشنامه مورخ 

19/11/1398 

 " تمامی کارمندان دولت - 16 های سنجش و تحلیل فرهنگ سازمانی روش 17

 " تمامی کارمندان دولت - 8 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 18

 " تمامی کارمندان دولت - 8 پذیری اجتماعی ای و مسئولیت های اجتماعی، سواد رسانه شبکه 19

 " تمامی کارمندان دولت - 6 سیاسی ـ الهی حضرت امام خمینی )ره(نامه  آشنایی با وصیت 20

 " تمامی کارمندان دولت - 8 مدیریت سبز 21

 " تمامی کارمندان دولت - 8 مقابله با بحران 22

 " تمامی کارمندان دولت - 8 میز خدمت و ارباب رجوع 23
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 های آموزشی توجیهی دوره فهرست عناوین

 کد ساعت عنوان دوره ردیف

 - 12 انداز آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسالمی ایران و چشم 1

 - 16 قانون مدیریت خدمات کشوری 2

 - 12 های اسالمی فرهنگ سازمانی و ارتباطات مؤثر در سازمان مبتنی بر ارزش 3

 - 12 کار تیمی و حل مسأله 4

 - 12 های اسالمی در نظام اداری آموزهای کارگزارهای اسالمی مبتنی بر  اخالق حرفه 5

 


