مرکز آموزش و پژوهش

حوزه معاونت آموزشی
شناسنامه پودمان آموزشی
 -1عنوان  :آشنایی با مبانی و مقررات کمیسیون تشخیص سن
 -2کد :
21287
 -3هدف آموزش  :ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی شغلی و حرفه ای

 -4رشته شغلی فراگیران  :كارشناس
امورثبت احوال كارشناس بررسي اسناد و
مدارك كارشناس حقوقي مأمور امورثبت
احوال
 -7مدرک تحصیلی فراگیران  :فوق دیپلم و
باالتر

 - 5پست یا پستهای فراگیران  :کلیه پستهای  -6طبقه شغلی فراگیران
مرتبط با رشته ( های ) شغلی بند 4

 -9نوع آموزش :تخصصی

 -8مدت آموزش به ساعت :
نظری  8عملی

 – 10سرفصل های آموزش :
تشریح رویه ها و دستورالعمل ها ،
مبانی و مقررات کمیسیون تشخیص سن از جمله مقررات آیین دادرسی مدنی  ،در جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان
قوانین مرتبط با تشخیص سن

ارائه

 -11شیوه اجرا :حضوری

 -12روش ارائه محتوا :

 -13روش ارزشیابی  :کتبی

 -14مجری یا مجریان  :مرکز آموزش ثبت احوال کشور یا موسسه آموزشی مورد
تایید این م رکز

 :15شرایط مدرسین :مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد یا کارشناسی با  5سال
سابقه تدریس مرتبط

نام و نام خانوادگی مسئول :محمد جلیل سائلی
عنوان پست سازمانی :رئیس مرکز آموزش و پژوهش
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مرکز آموزش و پژوهش

حوزه معاونت آموزشی
شناسنامه پودمان آموزشی
 -1عنوان  :مدیریت فرآیند توسعه خالقیت و نوآوری سازمانی
 -2کد :
21593
 -3هدف آموزش  :ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی شغلی و حرفه ای

 -4رشته شغلی فراگیران  :كارشناس امور
پردازش اطالعات ثبت احوال كارشناس
اموراداري كارشناس امورآموزشي کارشناس
برنامه ریزی كارشناس امورثبت احوال
كارشناس امورورزشي كارشناس آزمایشگاه
كارشناس آمارموضوعي كارشناس بررسي
اسناد و مدارك كارشناس برنامه ریزي
كارشناس برنامه و بودجه كارشناس حقوقي
كارشناس روابط عمومي کارشناس امور
پژوهش
 -7مدرک تحصیلی فراگیران  :فوق دیپلم و
باالتر

 - 5پست یا پستهای فراگیران  :کلیه پستهای  -6طبقه شغلی فراگیران
مرتبط با رشته ( های ) شغلی بند 4

 -9نوع آموزش :تخصصی
کارشناسی

 -8مدت آموزش به ساعت :
عملی
نظری 8

 – 10سرفصل های آموزش :
تعریف و معیارهاي شناخت خالقیت و نوآوري
مباني روانشناختي خالقیت و نو آوري
آموزش و شرایط ایجاد خالقیت
ضرورت و اهمیت خالقیت و نوآوري
ویژگي سازمان هاي خالق و نوآور
موقعیتهاي محيطي و سازمانهاي الزم براي ظهور نوآوریها

ارائه

 -11شیوه اجرا :حضوری

 -12روش ارائه محتوا :

 -13روش ارزشیابی  :کتبی

 -14مجری یا مجریان  :مرکز آموزش ثبت احوال کشور یا موسسه آموزشی مورد
تایید این مرکز

 :15شرایط مدرسین :مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد یا کارشناسی با  5سال
سابقه تدریس مرتبط

نام و نام خانوادگی مسئول :محمد جلیل سائلی
عنوان پست سازمانی :رئیس مرکز آموزش و پژوهش

1

مرکز آموزش و پژوهش

حوزه معاونت آموزشی
شناسنامه پودمان آموزشی
 -1عنوان  :تعیین مسئولیتهای نمایندگان ثبت احوال
 -2کد :
22148
 -3هدف آموزش  :ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی شغلی و حرفه ای
مسئولیت پذیری فردی
 -4رشته شغلی فراگیران  :كارشناس
امورثبت احوال کارشناس امور پردازش
اطالعات ثبت احوال مدیراداري و مالي
 -7مدرک تحصیلی فراگیران  :فوق دیپلم و
باالتر

روابط بین فردی سازماندهی کار تیمی

 - 5پست یا پستهای فراگیران  :کلیه پستهای  -6طبقه شغلی فراگیران
مرتبط با رشته ( های ) شغلی بند 4
 -9نوع آموزش :تخصصی

 -8مدت آموزش به ساعت :
عملی
نظری 8

 – 10سرفصل های آموزش :
منطبق با ماژول  6کتابچه آموزش ثبت احوال ،سازمان ملل ( )ST/ESA/STAT/SER.F/84
شامل موارد زیر:
حصول اطمینان از دقت و جامعیت وقایع ثبت شده
اطمینان از انطباق با قوانین ثبت
ترویج عمومی و منطقه ای خدمات ثبتی
تکمیل آمار و گزارش های مرتبط

ارائه

 -11شیوه اجرا :حضوری

 -12روش ارائه محتوا :

 -13روش ارزشیابی  :کتبی

 -14مجری یا مجریان  :مرکز آموزش ثبت احوال کشور یا موسسه آموزشی مورد
تایید این مرکز

 :15شرایط مدرسین :مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد یا کارشناسی با  5سال
سابقه تدریس مرتبط

نام و نام خانوادگی مسئول :محمد جلیل سائلی
عنوان پست سازمانی :رئیس مرکز آموزش و پژوهش
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مرکز آموزش و پژوهش

حوزه معاونت آموزشی
شناسنامه پودمان آموزشی
 -1عنوان  :تعاریف ،منابع و اولویت بندی داده ها در نظام آمار حیاتی
 -2کد :
22169
 -3هدف آموزش  :ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی شغلی و حرفه ای
حقوقی
 -4رشته شغلی فراگیران  :كارشناس
امورثبت احوال كارشناس آمارموضوعي
 -7مدرک تحصیلی فراگیران  :فوق دیپلم و
باالتر

سازماندهی مسئولیت پذیری فردی مبانی

 - 5پست یا پستهای فراگیران  :کلیه پستهای  -6طبقه شغلی فراگیران
مرتبط با رشته ( های ) شغلی بند 4
 -9نوع آموزش :تخصصی
 -8مدت آموزش به ساعت :
عملی
نظری 8

 – 10سرفصل های آموزش :
منطبق با ماژول  14کتابچه آموزش ثبت احوال ،سازمان ملل ( )ST/ESA/STAT/SER.F/84
شامل موارد زیر :
تعاریف مرتبط با داده های آماری
منابع اخذ داده ه ای آماری
اولویت بندی داده های آماری برای ثبت
ویژگی های نظام آمار حیاتی

ارائه

 -11شیوه اجرا :حضوری

 -12روش ارائه محتوا :

 -13روش ارزشیابی  :کتبی

 -14مجری یا مجریان  :مرکز آموزش ثبت احوال کشور یا موسسه آموزشی مورد
تایید این مرکز

 :15شرایط مدرسین :مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد یا کارشناسی با  5سال
سابقه تدریس مرتبط

نام و نام خانوادگی مسئول :محمد جلیل سائلی
عنوان پست سازمانی :رئیس مرکز آموزش و پژوهش
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مرکز آموزش و پژوهش

حوزه معاونت آموزشی
شناسنامه پودمان آموزشی
 -1عنوان  :آرشیو الکترونیک
 -2کد :
21137
 -3هدف آموزش  :ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی شغلی و حرفه ای

 -4رشته شغلی فراگیران  :اپراتور برنامه
نویس سیستم كارشناس امور پردازش
اطالعات ثبت احوال كارشناس اموراداري
كارشناس امورآموزشي کارشناس برنامه
ریزی كارشناس امورثبت احوال كارشناس
آمارموضوعي كارشناس بررسي اسناد و
مدارك كارشناس برنامه ریزي كارشناس
برنامه و بودجه كارشناس حقوقي کارشناس
روابط عمومي كارگزین مأمورحراست
مترجم مهندس فنی ( تأسیسات  ،راه و
ساختمان،کارشناس امور پژوهشی
 -7مدرک تحصیلی فراگیران  :فوق دیپلم و
باالتر

 - 5پست یا پستهای فراگیران  :کلیه پستهای  -6طبقه شغلی فراگیران
مرتبط با رشته ( های ) شغلی بند 4

 -9نوع آموزش :تخصصی

 -8مدت آموزش به ساعت :
عملی
نظری 12

 – 10سرفصل های آموزش :
مبانی و مفاهیم
معایب و محاسن آرشیو الکترونیک
گردش کار و نحوه آماده سازی ادارات
مقررات حقوقی و کیفری مرتبط با اسناد و مدارک هویتی در نظام آرشیو الکترونیک
وضعیت اسناد هویتی پس از اجرای آرشیو الکترونیک
اجرا و پیاده سازی آرشیو
بهره برداری از آرشیو الکترونیک

کارگاهی

 -11شیوه اجرا :حضوری

 -12روش ارائه محتوا :

 -13روش ارزشیابی  :کتبی

 -14مجری یا مجریان  :مرکز آموزش ثبت احوال کشور یا موسسه آموزشی مورد
تایید این مرکز

 :15شرایط مدرسین :مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد یا کارشناسی با  5سال
سابقه تدریس مرتبط

نام و نام خانوادگی مسئول :محمد جلیل سائلی
عنوان پست سازمانی :رئیس مرکز آموزش و پژوهش
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مرکز آموزش و پژوهش

حوزه معاونت آموزشی
شناسنامه پودمان آموزشی
 -1عنوان  :روابط اجتماعي
 -2کد :
21632
 -3هدف آموزش  :ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی شغلی و حرفه ای فرهنگی ،معنوی روابط بین فردی

 -4رشته شغلی فراگیران  :کلیه رشته های شغلی
 -7مدرک تحصیلی فراگیران  :دیپلم و باالتر

 - 5پست یا پستهای
فراگیران  :کلیه پست ها
 -8مدت آموزش به ساعت :
عملی
نظری 8

 -6طبقه شغلی فراگیران
 -9نوع آموزش :عمومی

 – 10سرفصل های آموزش :
حقوق اجتماعي
رابطه فرد با خویشاوندان ،دوستان و همسایگان
اخالق اداري
نظارت همگاني ( امر به معروف و نهي از منكر)
ارائه

 -11شیوه اجرا :حضوری

 -12روش ارائه محتوا :

 -13روش ارزشیابی  :کتبی

 -14مجری یا مجریان  :مرکز آموزش ثبت احوال کشور یا موسسه
آموزشی مورد تایید این مرکز

 :15شرایط مدرسین :مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
یا کارشناسی با  5سال سابقه تدریس مرتبط

نام و نام خانوادگی مسئول :محمد جلیل سائلی
عنوان پست سازمانی :رئیس مرکز آموزش و پژوهش
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مرکز آموزش و پژوهش

حوزه معاونت آموزشی
شناسنامه پودمان آموزشی
 -1عنوان  :نگرش فرآیندی
 -2کد :
21509
 -3هدف آموزش  :ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی شغلی و حرفه ای

 -4رشته شغلی فراگیران  :كارشناس امور
پردازش اطالعات ثبت احوال كارشناس
اموراداري كارشناس امورآموزشي کارشناس
برنامه ریزی كارشناس امورثبت احوال
كارشناس امورورزشي كارشناس آزمایشگاه
كارشناس آمارموضوعي كارشناس بررسي
اسناد و مدارك كارشناس برنامه ریزي
كارشناس برنامه و بودجه كارشناس حقوقي
كارشناس روابط عمومي کارشناس امور
پژوهشی
 -7مدرک تحصیلی فراگیران  :فوق دیپلم و
باالتر

تفکر سیستماتیک

 - 5پست یا پستهای فراگیران  :کلیه پستهای  -6طبقه شغلی فراگیران
مرتبط با رشته ( های ) شغلی بند 4

 -9نوع آموزش :تخصصی
کارشناسی

 -8مدت آموزش به ساعت :
عملی
نظری 16

 – 10سرفصل های آموزش :
فرآیند چیست؟
انواع فرآیندها
مدیریت مبتنی بر فرآیند
طریقه رسم نمودار جریان فرآیند
شناخت فرآیندها
سنجش عملکرد فرآیندها
انواع سنجش فرآیند
پایش عملکرد فرآیندها

ارائه

 -11شیوه اجرا :حضوری

 -12روش ارائه محتوا :

 -13روش ارزشیابی  :کتبی

 -14مجری یا مجریان  :مرکز آموزش ثبت احوال کشور یا موسسه آموزشی مورد
تایید این مرکز

 :15شرایط مدرسین :مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد یا کارشناسی با  5سال
سابقه تدریس مرتبط

نام و نام خانوادگی مسئول :محمد جلیل سائلی
عنوان پست سازمانی :رئیس مرکز آموزش و پژوهش
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مرکز آموزش و پژوهش

حوزه معاونت آموزشی
شناسنامه پودمان آموزشی
 -1عنوان  :تفکر سیستمی
 -2کد :
21512
 -3هدف آموزش  :ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی شغلی و حرفه ای

 -4رشته شغلی فراگیران  :كارشناس امور
پردازش اطالعات ثبت احوال كارشناس اموراداري
كارشناس امورآموزشي کارشناس برنامه ریزی
كارشناس امورثبت احوال كارشناس امورورزشي
كارشناس آزمایشگاه كارشناس آمارموضوعي
كارشناس بررسي اسناد و مدارك كارشناس برنامه
ریزي كارشناس برنامه و بودجه كارشناس حقوقي
كارشناس روابط عمومي ه کارشناس امور پژوهشی
 -7مدرک تحصیلی فراگیران  :فوق دیپلم و باالتر

تفکر سیستماتیک

 - 5پست یا پستهای فراگیران  :کلیه پستهای
مرتبط با رشته ( های ) شغلی بند 4

 -6طبقه شغلی فراگیران

 -8مدت آموزش به ساعت :
عملی
نظری 8

 -9نوع آموزش :تخصصی
کارشناسی

 – 10سرفصل های آموزش :
نظریه عمومي سیستم ها و نگرش سیستمي
فنون ،فرآیند تجزیه و تحلیل سیستم ها
مراحل و گامهاي نه گانه تجزیه و تحلیل سیستم ها
ابزار مدیریت براي هماهنگي سیستم ها

ارائه

 -11شیوه اجرا :حضوری

 -12روش ارائه محتوا :

 -13روش ارزشیابی  :کتبی

 -14مجری یا مجریان  :مرکز آموزش ثبت احوال کشور یا موسسه آموزشی
مورد تایید این مرکز

 :15شرایط مدرسین :مدرک تحصیلی کارشناسی
ارشد یا کارشناسی با  5سال سابقه تدریس مرتبط

نام و نام خانوادگی مسئول :محمد جلیل سائلی
عنوان پست سازمانی :رئیس مرکز آموزش و پژوهش
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