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 پیش گفتار

 

ثبت احوال کشور بارعایت قوانین و مقررات مندرج  سازمان مرکز آموزش و پژوهش  6931سالتقویم آموزشی           
سازمان مدیریت و بخشنامه های و ی و همچنین اصالحیه آن یدر نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرا

/ 3/62مورخ69431/39/122حوزه های تخصصی و با رعایت دستورالعمل شماره نظر خواهی از و برنامه ریزی کشور 
 بررسی های کارشناسی و اعمالس از پدر نشست های کار گروه مطالعات و برنامه ریزی نیروی انسانی مطرح و  39

تصویب کمیته ی تخصصی سرمایه انسانی سازمان  به 12/61/6931تاریخ در  یشنهادی اعضاپو اصالحات تغییرات 
 .رسیده است

ا تأمین نخواهد کرد بلکه افزون        آن،  بر روشن است که برنامه ریزی آموزشی به تنهایی هدف واالی آموزش ر
 نیز نباید از نظر دوربماند و چنانکه در سند چشم انداز( شیاثربخ)برگزاری درست و قانونمند دوره ها و ارزیابی سودمندی

دورنمای آموزش ترسیم شده و سیاست های کلی، اهداف، مأموریت ها و راهبردها آمده است،  6424مرکز در کرانه 
 .تمام تالش دست اندر کاران آموزش باید برای تحقق این چشم انداز به کار گرفته شود

       

 :زیرا با ریز بینی بخوانند و بدان عمل نمایندادارات کل استانی موارد  است بایسته ،بنابراین
 

رعایت میزان سرانه ی  ، افزون بربهینه از امکانات موجود  بهره مندیو  آموزشیبه منظور کاهش هزینه های  .الف
ر مرکز آموزش و دوره های مجازی به صورت متمرکز دچون ،  ( ساعت42)و کارکنان ( ساعت 12)آموزشی مدیران 

را همچون گذشته به صورتی  ادارات کل استانی می بایست فرایند اجرای دوره ها ،پژوهش سازمان برگزار خواهد شد 
مدیریت نمایند که ضمن اطالع رسانی مطلوب به فراگیران، صرفاً افراد واجد شرایط بتوانند در دوره های تدوین شده 

 .گردند یافزایش کارایی و بازده کار مایهمهارت خود  دانش و شرکت نمایند و در نهایت با افزایش
ا      درون سازمانی در سطح  استادان، مرکز آموزش و پژوهش از وجود دانشورانتوجه به بانک اطالعات  همچنین ب

 . کشورکه دارای تجربه و تخصص مناسب باشند بهره خواهد برد

دوره های حضوری می بایست در ادارات کل استانی انجام و نتایج  همهدوره های آموزشی، سودمندیافزایش  برای . ب
 .حاصل از آن به مرکز آموزش و پژوهش ارسال گردد

در صورت  در جهت رفع آن اقدام و سریعاًدراجرای دوره ها  مشکلادارات کل استانی به محض مشاهده هرگونه      
 .مراتب را به مرکز آموزش و پژوهش گزارش نمایند لزوم
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بر پایه مصوبه کارگروه مطالعات و  ،شغلی به منظور بهره مندی کارکنان قراردادی کار معین از دوره های آموزشی .پ
اسناد هویتی، فناوری اطالعات، آمار و ) برنامه ریزی نیروی انسانی مقرر شده است که آنان به فراخور حوزه فعالیت

 در دوره های تخصصیحد اکثر به میزان پیش بینی شده در همان حوزه ( جمعیت یا یکی از مشاغل عمومی مرتبط 
 .نخواهد داشتدوره های آموزشی عمومی نیز منعی برخی آنان در  رحضو ؛ گرچهشرکت نمایند

ا توجه به دستوالعمل تفویض اختیار  . ت گذشته در  سال هایآموزشی برای فراگیران همچون نامه صدور گواهی ، ب
اده صدور گواهی نامه های آموزشی آن دسته از مشاغل عمومی که در م همچنین. ادارات کل استانی انجام خواهد شد

بر عهده مرکز آموزش و  استنیامده و مندرج در تقویم آموزشی  64/66/31مورخ 62263/31/122بخشنامه شماره 69
 .پژوهش خواهد بود

و تنها از طریق سامانه فناوری  نامه آموزشی دوره های فناوری اطالعات برابر دستورالعمل مربوط صدور گواهی :تبصره 
 .هد پذیرفتانجام خوااطالعات کارکنان دولت 

 

 یاد آوری بسیار مهم
در زیر « گونه دوره» همانند سال گذشته درکلیه گواهی نامه های درون سازمانی صادره در استان ها می بایست       

ویژه دوره های شغلی :)مانند.نوشته شود« ....ویژه دوره های» عبارتلوگوی گواهی نامه و در داخل پرانتز با افزودن 
 .(ویژه دروه های تخصصی)یا ( ویژه دوره های عمومی)یا ( عمومی

 
مالک حضور همکاران در دوره های زیرا   در شرکت دادن همکاران در دوره های آموزشی دقت ویژه به عمل آید ؛ .هـ

سال جاری نام تمام پست های مشمول آورده شده شناسنامه های آموزشی در آموزشی پست سازمانی آنان خواهد بود و 
چنانچه نام برخی از پست های سازمانی سهواً در شرایط شرکت کنندگان نیامده باشد متصدیان آن ، تنها پس . است 

 . ازهماهنگی با مرکز مجاز به شرکت در آن دوره خواهند شد

 
 : 69ویژگی های تقویم آموزشی سال 

 ش بینی دوره های آموزشی تخصصی ویژه مدیران به صورت جداگانهپی .6

 کشور اداری و استخدامیپر رنگ دیدن دوره های آموزشی تخصصی بر پایه تأکید نماینده محترم سازمان  .1

 و نه صرف شغل و رشته شغلی« پست سازمانی»تعریف دوره های آموزشی بر پایه  .9

فراوانی بسیار کمی در سطح کشور دارند از جمله  کارشناس  پیش بینی دوره های آموزشی برای مشاغلی که .4

 برنامه ریزی امور عمرانی 

 پیش بینی دوره های آموزشی بهبود مدیریت برای مدیران میانی و پایه .1

امید است با اجرای هر چه بهتر دوره های آموزشی و افزایش سطح تخصصی و مهارتی کارکنان سازمان ثبت       
 . که همانا مردم شریف کشورمان باشد شاهد باشیم را ارائه ی خدمات مطلوب تر به جامعه هدف ،احوال کشور

 
 عبدالرسول غزالی    

رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان                      
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 چشم انداز مرکز آموزش  و پژوهش 
 4141سازمان ثبت احوال کشور  در کرانه 

 
دانا و توانا و با پشتوانه اسناد باالدستی ، سند چشم انداز کشور و سازمان ثبت احوال، مرکز به یاری پروردگار        

سامانمند، دانش پایه و دانش افزا ، پژوهش پایه و : مرکزی خواهد بود 6424آموزش و پژوهش این سازمان در کرانه 
 .پژوهنده، کارا و کارآموزنده

 

 سیاست های کلی

بالندگی معنوی و بهسازی منابع انسانی با باالبردن تراز دانش، ویژه کاری و چیرگی فراهم کردن زمینه  .6

 کارکنان سازمان

 دادوری و برابری در افزایش تراز دانشی، ویژه کاری و چیرگی کارکنان .1

 روی آوری به سودمندی و کارایی آموزش ها  .9

ها برای گشودن تنگناهای کاری که روی آوری به انجام پژوهش های کاربردی و بهره گیری از این پژوهش  .4

 .با آموزش و پژوهش باز می شود

فراهم آوری انگیزه برای انجام پژوهش در کارکنان برای باال بردن آگاهی های دانشی و انباشتن آزموده ها  .1

 (مستند سازی تجربیات و مدیریت دانش)

نی برای دانشوری و انجام پژوهش کاری کارکنان درون سازما هزمینه سازی برای بهره گیری از دانش و ویژ .1

 های کاربردی

 :اهداف
بهسازی و توانمندسازی نیروی انسانی و گشودن تنگناهای کاری،  با انجام پژوهش های کاربردی و آموزش 

 کارکنان
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 :مأموریت ها
ویژه راهبری و پایش فرایند آموزش کارکنان و برگزاری آموزش های فراخور برای افزایش توانمندی دانشی و  .6

 کارانه نیروی انسانی

 راهبری و پایش فرایند پژوهش برای استوار کردن بنیان دانش در انجام کار ها .1

 

 راهبردها
 «نظام جامع آموزش کارمندان» استوار کردن  .6

و راهبری آموزش و توانمند سازی کارکنان در زمینه های عمومی، شغلی، اسناد هویتی، ( طراحی)نمودار سازی  .1

 اطالعات و مدیریتفناوری 

فراهم کردن برنامه های آموزشی برای مدیران و کارکنان در ستاد و گستره کشوری بر پایه نیاز سنجی های  .9

 آموزشی 

 بهره گیری از روش های درخور برای انجام آموزش و پژوهش .4

 هشیپژو( جامع)شناسایی چالش ها و تنگناهای کاری در سازمان با بهره گیری از نیازسنجی فراگیر  .1

 راهبری پژوهشی کارکنان برای انجام پژوهش های سازگار با نیازهای سازمانی .1

 (مستند سازی تجربیات)بنیان گردآوری و ارزیابی پژوهش ها برای انباشتن آزموده ها ( طراحی)نمودارسازی  .3

 پدید آوردن زمینه دانش رسانی به همکاران .2

 باالبینی و پایش پژوهش های کاربردی .3

 پدید آوردن بنیان انگیزشی در کارکنان برای دانش آفرینیِ فراخور با نیازهای سازمان  .62
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 آموزشی دوره های رنامه زمان بندی اجرای ب

 

 در حوزه ستادی
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 عمومیشغلی آموزشی دوره های  .1

 

ده
ر

 

 عنوان دوره
ساعت 

 دوره
 زمان برگزاری

 نحوه برگزاری

 مجازی حضوری

  *  19/1/31 92 (1/61کد )روابط عمومی تبلیغات در  6

  *  11/1/31 2 (69/19کد)قانون برنامه و بودجه کشور  1

  *  1/9/31 12 (63/19کد )آشنایی با قانون محاسبات عمومی  9

  *  92/1/31 2 (1/66کد )ارزشیابی عملکرد کارکنان   4

  *  9/4/31 61 (13/66کد )ارتباطات سازمانی  1

1 
 آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن با طبقه بندی مشاغلآشنایی 

 (61/66کد )
94 3/62/31 

 *  

  *  61/9/31 2 (62/66)آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه  3

  *  66/9/31 12 (12/16کد )نظارت و کنترل در نظام اداری  2

  *  12/2/31 61 (16/16 کد)نظام تصمیم گیری در امور اداری  3

  *  61/4/31 61 (61/69کد )روش های تحقیق و پژوهش  62

 *  1/9/31 61 (14/69کد )جامعه شناسی سیاسی  66

 *  62/4/31 14 (62/62کد )اصول حسابداری  61

 *  96/9/31 2 (2/64کد )حل و فصل اختالفات حقوقی دستگاه های اجرایی با یکدیگر  69

(43/64کد )شوراهای حل اختالف  آشنایی با 64  2 63/4/31  * 

 *  16/4/31 2 (12/64کد )آشنایی با دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن  61

 *  6/1/31 61 (11/61کد )آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور  61

 *  62/4/31 61 (6/66کد )سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه  63

  * 61/1/31 61 (11/66کد )نگارش مکاتبات اداری آیین  62

  * 64/4/31 62 اصول انتخاب مصالح وروش های ساخت و ساز 63

  * 11/4/31 62 (ویژه حراست)اصول نگهبانی  12

  * 61/3/31 2 (ویژه حراست)اعالم و اطفاء حریق 16

 *  61/1/31 4 آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت 11

  * 14/1/31 61 آشنایی با قوانین وضوابط اجرایی آموزش  19
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 ادامه آموزش  های شغلی عمومی

ده
ر

 

 عنوان دوره
ساعت 

 دوره
 زمان برگزاری

 نحوه برگزاری

 مجازی حضوری

 *  19/1/31 2 (سازمان ،مدیران و کارمندان)نظام مدیریت عملکرد 14

 *  61/3/31 61 ( 14/61کد )اداری نظام رسیدگی به تخلفات 11

 *  63/1/31 61 آشنایی با قوانین  کاربردی قانون مدیریت خدمات کشوری 11
 *  96/1/31 14 حسایداری تعهدی 13

  * 6/1/31 61 (69/12کد )برنامه ریزی و کنترل امور خدمات  12

 *  1/1/31 2 (46/62کد )قراردادهاتنظیم  13
  * 2/1/31 61 (3/12کد )امور نقلیه  92

 *  6/3/31 2  انبارداری 96

 *  64/1/31 61 (خرید و مناقصات)قوانین و مقررات سامانه تدارکات الکترونیک 91

 *  63/1/31 92 (1/62کد ) آمار کاربردی 99

 *  13/1/31 61 (1/62کد)روش های نمونه گیری و کاربرد آنها 94

  * 4/1/31 2 (46/64کد)دفاع فنون مذاکره و فن  91

 *  66/1/31 2 (41/64کد )آیین نگارش حقوقی   91
 *  62/3/31 2 (61/19کد )تلفیق بودجه ریزی، برنامه ریزی و پیش بینی 93

 *  12/1/31 2 (61/19کد ( )1)بودجه ریزی و پیش بینی شناور  92

 *  63/3/31 61 ( 6/19کد )بودجه ریزی عملیاتی 93

    141 جمع 
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 (کارکنان)دوره های آموزشی تخصصی اسناد هویتی .2

ده
ر

 

 عنوان دوره
ساعت 

 دوره
 زمان برگزاری

 نحوه برگزاری

 مجازی حضوری

6 
اصول نظارت هوشمند وغیر سیستمی بر بهره برداری ازآشیو 

 1سطح  الکترونیک اسناد هویتی
2 

62/1/31 *  

 *  11/1/31 1  اسناد هویتیاصول نظارت برالحاق ضمائم آرشیو الکترونیک  1

9 
 بهره برداری از آرشیو الکترونیک ورویکرد های الزام آور فنی وحقوقی

 1سطح 
2 

2/1/31 
*  

  * 2 1/3/31 ( EQC)کنترل کیفی برنحوه اخذ کارت هوشمند ملی 4

1 
وظایف کمیته های مشورتی  اصول و ضوابط انتخاب نام و آشنایی با

 نام سازمان
1 

9/2/31 
*  

  * 2/3/31 1 تغییر نام ومصوبات شورای عالی ثبت احو ال 1

  * 1/62/31 1 در انتخاب نام خانوادگی(مورفولوژی)اژهبررسی ساخت و 3

 *  11/3/31 1 قانون ومقررات ناظر بر تغییر نام خانوادگی 2

3 
درراستای (CRVS)اصول وتوصیه هایی برای نظام آمار حیاتی 

 1 حسط بهبود کیفیت آماری
2 

1/66/31 
*  

    22 جمع

 
 

 

 (میانی و پایه مدیران)دوره های آموزشی تخصصی اسناد هویتی . 3

ده
ر

 
 عنوان دوره

ساعت 

 دوره
 زمان برگزاری

 نحوه برگزاری

حضور

 ی
 مجازی

 *  9/1/31 2 امور هویتی ایرانیان خارج از کشورآشنایی با  6

1 
در خصوص وظایف امور اسناد  مصوبات شورای عالی ثبت احوال 

 هویتی ایرانیان خارج از کشور
1 

16/1/31  * 

9 
اصول نظارت هوشمند وغیر سیستمی بر بهره برداری ازآشیو 

 6سطح  الکترونیک اسناد هویتی
1 

1/1/31 * * 

4 
 وحقوقیبهره برداری از آرشیو الکترونیک ورویکرد های الزام آور فنی 

 6سطح 
1 

13/3/31 * * 

1 
درراستای بهبود (CRVS)اصول وتوصیه هایی برای نظام آمار حیاتی 

 6سطح  کیفیت آماری
1 

19/3/31 *  

    32 جمع
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 فناوری اطالعات  تخصصیهای آموزشی  دوره.4

ده
ر

 

 دورهعنوان 
ساعت 

 دوره
 زمان برگزاری

 نحوه برگزاری

 مجازی حضوری

  * 13/1/31 12 آشنایی با سامانه های کارت هوشمند ملی 6

 *  63/4/31 12 آشنایی باکاربرد کارت هوشمند ملی 1

  * 12/3/31 61 امنیت کارت هوشمند ملی 9

 *  11/2/31 61 جیتال وزیرساخت کلید عمومیید یآشنایی با مفاهیم امضا 4
  * NET. 94 19/1/31مفاهیم برنامه نویسی و 5
  * JAVA 92 16/1/31برنامه نویسی ومفاهیم  9

7 CCNA ( شبکه های پیشرفتهCISCO) 12 61/3/31 *  

   * 11/2/31 42 میکروتیک 8

   * 12/3/31 92 مفاهیم و روش های تحلیل و طراحی نرم افزار 3

   * CEH 42 9/62/31 مقابله با نفوذ در شبکه 62
66 Network management 12 2/66/31 *   

61 CCSP( امنیت تجهیزاتCisco) 12 1/61/31 *   

     404 جمع

 

 

(کارشناسان)دوره های آموزشی تخصصی الزامی فناوری اطالعات    .5  

ده
ر

 

 عنوان دوره
ساعت 

 دوره
 زمان برگزاری

 نحوه برگزاری

 مجازی حضوری

 *  62/1/31 61 مدیریت فرایندهای سازمانی 6

 *  14/1/31 12 معماری فناوری اطالعات سازمانی 1

 *  6/2/31 61 حلیل و طراحی سیستمت 9

 *  1/66/31 92 مهندسی شبکه 4

 *  4/3/31 61 متن باز/آزاد هایمهاجرت به نرم افزار 1

 *  4/62/31 61 مدیریت پروژه های فناوری 1

    102 جمع

 

 
 



 

11 
 

 

 ** دوره های آموزشی عمومی فناوری اطالعات  .2

ده
ر

 

 عنوان دوره
ساعت 

 دوره
 زمان برگزاری

 نحوه برگزاری

 مجازی حضوری

 *  61/1/31 11 مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه 6

 *  92/9/31 2 شبکه و امنیت اطالعات در سازمان ها 1

 *  13/4/31 2 مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک 9

 *  16/1/31 64 مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی 4

    52 جمع

 

 بجز کارکنان رسته فناوری اطالعات** 
 

 (کارکنان ) آمار جمعیتیهای آموزشی تخصصی  دوره .7

ده
ر

 

 دورهعنوان 
ساعت 

 دوره

 زمان 

 برگزاری

 نحوه برگزاری

 مجازی حضوری

  *  1/2/31 41  هایی برای نظام ثبت احوال وآمارحیاتیاصول وتوصیه  6

   * 9/9/31 62 تهیه جداول عمر شاخص های مرگ و میر 1

   * 13/1/31 62 آشنایی با طبقه بندی بین المللی بیماری ها و مشکالت بهداشتی 9

   * 3/2/31 62 کارگاه آموزشی بر آورد سطح الگوی باروری 4

   * Mortpak 62 61/62/31و   PASSکار با نرم افزار 1

     114 جمع

 

 

(مدیران) جمعیتیآمار آموزشی تخصصی دوره های . 4  

ده
ر

 دورهعنوان  
ساعت 

 دوره
 زمان برگزاری

 نحوه برگزاری

 مجازی حضوری

  * 63/66/31 62 آشنایی با مفاهیم سیستم های اطالعاتی جغرافیایی 6

 *  1/3/31 62 نظام آمارهای ثبتیآشنایی با  1

    32 جمع
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 دوره های آموزشی تخصصی ویژه مدرسین و رابطین دفاتر پیشخوان. 9

ده
ر

 

 عنوان دوره
ساعت 

 دوره

 زمان 

 برگزاری

 نحوه برگزاری

 مجازی حضوری

6 
کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه ها ، قوانین و مقررات ، 

 فرایندهای مرتبطو دستورالعمل ها 
1 

16/1/31 *  

  * 61/4/31 2 (پروانه و گواهی نامه)نحوه ارزیابی دفاتر و روش های صدور مجوز 1

9 
، یمال)آشنایی با نحوه نظارت و ارزیابی عملکرد دفاتر پیشخوان

 (هویتی و تخلفات
2 

12/3/31 *  

     22 جمع

 

  

 

 (ویژه مدیران  میانی)دوره های آموزشی مدیریت   .10

ده
ر

 عنوان دوره 
ساعت 

 دوره
 زمان برگزاری

 نحوه برگزاری

 مجازی حضوری

 *  11/1/31 2 حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران 6

 *  4/3/31 2  حقوق اداری 1

 * * 13/3/31 61 امنیت و حفاظت اطالعات 9

 *  19/3/31 1 بهره وری نیروی انسانی 4
 * * 92/1/31 1 تفکر خالق 1

 *  2/2/31 61 1مدیریت در قرآن  1

 *  69/3/31 61 مدیریت در نهج البالغه 3
 *  1/62/31 61 (تمرکز بر فرایندها)برنامه ریزی در دستگاه های دولتی 2

 *  3/66/31 3 فرایند و فنون تصمیم گیری 3

 45 جمع
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 (ویژه مدیران  پایه)دوره های آموزشی مدیریت    .11

ده
ر

 عنوان دوره 
ساعت 

 دوره
 زمان برگزاری

 نحوه برگزاری

 مجازی حضوری

 *  11/1/31 61 حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران 6

 *  9/3/31 61  حقوق اداری 1

 *  11/3/31 61 6مدیریت در قرآن  9
 *  62/62/31 61 (ها فرایندتمرکز بر )برنامه ریزی در دستگاه های دولتی 4

 *  16/2/31 1 سازماندهی 1

    22 جمع

 

 دوره های آموزشی عمومی کارکنان .12

ده
ر

 

  دورهعنوان 
ساعت 

 دوره
 زمان برگزاری

 نحوه برگزاری

 مجازی حضوری

   * 62/3/31 12 خوانی قرآن کریم   روخوانی و روان 6

   * 16/3/31 12 تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم   1

  *  63/3/31 2 (زیج مراقبتی)راهنمای سفیران سالمت 9

  *  62/9/31 1 جمعیت شناسی و فرهنگ افزایش جمعیت 4

  *  14/9/31 1 منشور حقوق شهروندی 1

  *  11/4/31 1 امر به معروف و نهی از منکر 1

   * 12/62/31 12 شیوه نگارش آثار پژوهشی 3

  *  66/3/31 1 فلسفه حجاب و پیامدهای اجتماعی آن 2

   * 66/1/31 14 آیین نگارش مکاتبات اداری  3

  *  1/3/31 12 اخالق فردی ، اجتماعی و اداری 62

  *  66/3/31 12  آداب و اسرار نماز 66

  *  63/62/31 1 ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد 61

  *  11/62/31 2 سبک زندگی برمبنای آموزه های دینی 69

  *  64/66/31 1 مواد مخدر و پیامد های سوء آن 64

   * 11/66/31 1 مهارت های زندگی 61

   * 12/1/31 61 شیوه تدریس 61

  *  66/66/31 61 بهبود فرایند های انجام کار 63

     234 جمع
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 (مدیران)عمومی آموزشی دوره های  .13

ده
ر

 

 عنوان دوره
ساعت 

 دوره
 برگزاریزمان 

 نحوه برگزاری

 مجازی حضوری

  *  63/2/31 2 ( 1)اقتصاد مقاومتی  6

  *  61/3/31 2 ( 1)سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  1

   * 11/1/31 1 آداب رفتار و تشریفات بین المللی 9

  *  69/62/31 4 پاسخگویی و مسؤولیت پذیری در مدیریت 4

1 
آشنایی با نیاز سنجی پژوهشی و روش های تدوین 

RFP زال کارگاه آموزشی و مقاالت علمیوپروپ و 
61 

6/3/31 *   

1 
 یی پژوهش در سازمان های اجرایی ،اضرورت وکار

 اسناد باال دستی  الزامات و
61 

13/66/31  *  

     50 جمع

 
 

 

 بسیجویژه اعضای آموزشی دوره های . 14

ده
ر

 

 عنوان دوره
ساعت 

 دوره
 زمان برگزاری

 نحوه برگزاری

 مجازی حضوری

6 
آموزش تکمیلی نحوه و شیوه های کاربردی امر به 

 معروف و نهی از منکر
2 

 مرداد
* 

 

1 
کارگاه آموزشی تحکیم باورها و بنیان های اعتقادی با 

 محوریت حلقه صالحین
14 

 اردیبهشت
* 

 

    32 جمع
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 های آموزشی دورهبرنامه زمان بندی اجرای 

 

 در استان ها
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 دوره های آموزشی تخصصی اسناد هویتی   .1

ده
ر

 

 .عنوان دوره
ساعت 

 دوره
 برگزاریتاریخ 

 نحوه برگزاری

 مجازی حضوری

اصول نظارت هوشمند وغیر سیستمی بر بهره  1
 برداری ازآشیو الکترونیک اسناد هویتی

1 
62/1/31 * 

 
 

بهره برداری از آرشیو الکترونیک ورویکرد های  2
 الزام آور فنی وحقوقی

2 
2/1/31 * 

 
 

کنترل کیفی برنحوه اخذ کارت هوشمند  3
 ( EQC)ملی

2 
1/3/31 * 

 
 

آشنایی بااصول و ضوابط انتخاب نام ووظایف  4
 کمیته های مشورتی نام سازمان

1 
4/2/31 * 

 
 

   * 3/3/31 1 احو ال تغییر نام ومصوبات شورای عالی ثبت 5

در انتخاب نام (مورفولوژی)بررسی ساخت واژه 6
 خانوادگی

1 
62/62/31 * 

 
 

اصول وتوصیه هایی برای نظام آمار حیاتی  7
(CRVS)درراستای بهبود کیفیت آماری 

2 
1/66/31 * 

 
 

     18 جمع

 

 

 تخصصی فناوری اطالعات دوره های آموزشی   .2

 عنوان دوره رده
ساعت 

 دوره
 زمان برگزاری

 نحوه برگزاری

 مجازی حضوری

  * 11/1/31 12 آشنایی با سامانه های کارت هوشمند ملی 6

  * 19/1/31 61 امنیت کارت هوشمند ملی 1

    32 جمع

 

  



 

17 
 

 

 

 دوره های آموزشی  ویژه دفاتر پیشخوان .3

 عنوان دوره رده
ساعت 

 دوره
 زمان برگزاری

 نحوه برگزاری

 مجازی حضوری

  * 61/1/31 1 و تکریم ارباب رجوع حقوق شهروندی 6

  * 63/3/31 12 آشنایی با قوانین، دستورالعمل ها و فرایندهای مرتبط 1

  * 69/1/31 2 آشنایی با سامانه ها ، فرایندها، روش ها و احراز هویت 9

    34 جمع 
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 باسمه تعالی

 

 
 غزالیجناب آقای 

 رئیس محترم مرکز آموزش و پژوهش
 

 سالم علیکم

خصات مندرج در با مش                          خانم           / احتراماً ، بر اساس تقویم برنامه های آموزشی آقای

تا                                         جدول زیر برای شرکت در دوره آموزشی                                                  که از تاریخ     

 .در آن مرکز برگزار خواهد شد معرفی می گردد

 

 پست ثابت سازمانی محل صدور شماره شناسنامه نام خانوادگی نام

     

 

 

 .ابالغ داخلی ضمیمه است/ ضمناً تصویر آخرین حکم کارگزینی 

 

 نام و نام خانوادگی                                                                                                              

 مدیر کل ثبت احوال                                                                                                            

 امضا                                                                                                                        

 

 :رونوشت

به ) جناب آقای                                         برای آگاهی و حضور در مرکز آموزش و پژوهش / سرکار خانم

 در تاریخ مقرر( خیابان ولی عصر ، باالتر از چهار راه شهید چمران ، تقاطع پسیان تهران ، : نشانی 
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 های آموزشی دورهشناسنامه 
  



 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسنامه دوره های آموزشی.الف

 شغلی عمومی 
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 مشخصات دوره آموزشی

«د»فرم   

:دورهنوع  (9/41کد )تبلیغات در روابط عمومی  :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

  باال بردن سطح دانش علمی فراگیران : اهدف کلی آموزش

از فراگیران انتظار دارد پس از پایان دوره آموزشی بتواتند یک برنامه تبلیغاتی را طراحی کرده و پس از اجرا ارزیابی : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری
 .با توجه به در نظرگرفتن استراتژی های مختلف، شعار تبلیغاتی تدوین کنند .نمایند

 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          92نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 (تبلیغاتتعیین هدف، بودجه و )مفهوم تبلیغات، ارتقاء تبلیغاتی، نکات مورد توجه در طراحی یک برنامه تبلیغاتی  -

 انتخاب رسانه تبلیغاتی –( سبک های مختلف اجرا نمودن پیام)تهیه پیام تبلیغاتی  -

 گزینش اداراکی –عوامل مؤثر در درک تبلیغات  –درک تبلیغات توسط مخاطبان  –ارزیابی تبلیغات  -

تداوم، درجه اختالف با محیط، اندازه یا تازگی و آشنایی، حرکت و جنبش، تکرار و : عوامل داخلی شامل)عوامل مؤثر در گزینش ادراکی  -

 (.شدت

 (انگیزش، تجارب و فراگرفته های قبلی فرد، شخصیت)عوامل داخلی  -

 تدوین شعار تبلیغاتی استراتژی نوین تبلیغات، مسائل و موضوعات مورد توجه در تدوین شعار تبلیغاتی -

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس مسؤول روابط عمومی، : پست های) کارشناس برنامه ریزی :مشاغل شرکت کنندگان

 (کارشناس بررسی و ترجمه اسنادکارشناس روابط عمومی،کارشناس سمعی و بصری، 

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :ویژگی های مهارتی و تخصصی

 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

 .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش

 تأیید این مرکز

  69اردیبهشت :       زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/4965:تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

:نوع دوره (49/19کد )قانون برنامه و بودجه کشور  :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 باال بردن سطح دانش علمی کارکنان در خصوص قانون برنامه و بودجه کشور  : اهدف کلی آموزش

 فراگیران در پایان دوره آموزشی با کلیات و مفاهیم قانون برنامه و بودجه کشور آشنا می شوند: عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
 ...(ها و  برنامه های درازمدت عمرانی، بودجه عمومی دولت، اعتبارات جاری، لوایح و طرح)کلیات و مفاهیم قانون بودجه  -

 مواد و فصول مربوط به قانون برنامه و بودجه -

 شورای اقتصاد -

 سازمان متولی امر تدوین بودجه و شرح تشکیالت آن -

 تهیه برنامه های عمرانی پنجساله -

 تهیه بودجه کل کشور -

 منابع مالی –اجرای طرح های عمرانی  -

 نظارت –تعهد پرداخت اعتبار عمرانی و جاری  -

 ماده واحده و تبصره ها –مقررات مختلف  -

 دیگر قوانین و مقررات جاری مرتبط با بودجه -

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 کارشناس مسؤول بودجه: پست های) کارشناس برنامه ریزی :مشاغل شرکت کنندگان

 (، کارشناس بودجه

 :رتبه شغلی

 :مدرسانشرایط 

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :ارزشیابیشیوه های 

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

 .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش

 تأیید این مرکز

 69اردیبهشت :        زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/4965  :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

:نوع دوره (46/19کد )آشنایی با قانون محاسبات عمومی :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 باال بردن سطح دانش علمی فراگیران   :اهدف کلی آموزش

 .قانون محاسبات عمومی آشنا می شوند فراگیران در پایان دوره آموزشی با: عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری
 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          12نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 تعاریف: فصل اول
 اجرای بودجه: فصل دوم

 درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار -

 هزینه ها و سایر پرداخت ها -

 معامالت دولتی -

 نظارت مالی: فصل سوم
 تنظیم حساب و تفریغ بودجه: فصل چهارم

 اموال دولتی: فصل پنجم
 مقررات متفرقه: فصل ششم

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس مسؤول روابط عمومی، : پست های) کارشناس برنامه ریزی :مشاغل شرکت کنندگان

 (کارشناس بررسی و ترجمه اسنادکارشناس روابط عمومی،کارشناس سمعی و بصری، 

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام دارا بودن :  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

 .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش
 تأیید این مرکز

 69 خرداد  :      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

:نوع دوره (1/44کد )ارزشیابی عملکرد کارکنان :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 .از فراگیران انتظار دارد پس از پایان دوره بتوانند اصول و مبانی علمی ارزشابی کارکنان را توضیح دهند : اهدف کلی آموزش

کاربرد نتایج . نحوه تکمیل فرم های ارزشیابی را فرا گیرند. معیارها و ویژگی های نظام ارزشیابی کارکنان دولت را تشریح نمایند: عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری
   .ارزشیابی را توضیح دهند

 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
ی پرسنل، مالک ها و معنا و مفهوم ارزشیابی کارکنان، تعریف ارزشیابی و ارزشیابی شایستگی کارکنان، اصول و مبانی علمی ارزشیابی کارکنان، روش های ارزشیاب

دولت، مبانی علمی و قانونی طراحی نظام ارزشیابی، ویژگی های نظام ارزشیابی، معیارهای نظام ارزشیابی، منابع ارزشیابی معیارهای ارزشیابی، طرح ارزشیابی کارکنان 

انین دیگر قو. ات ارزشیابیکارکنان، روش های ارزشیابی کارکنان، خطاهای رایج را در ارزشیابی، فرم های ارزشیابی، کاربرد نتایج ارزشیابی، چگونگی رسیدگی به شکای

 .مرتبط

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس برنامه ریزی،کارشناس تجزیه و  :پست های) کارشناس برنامه ریزی :مشاغل شرکت کنندگان

آموزشی، معاون پژوهشی، رئیس معاون تحلیل سیستم ها، کارشناس مسؤول رفاه و تعاون، کارشناس رفاه و تعاون،

، رئیس گروه حقوق و اسناد هویتی، رئیس گروه فناوری اطالعات، (رئیس گروه پژوهش)، (آموزش)مرکز، رئیس گروه 

) کارشنلس امور اداری  (، کارشناس مسؤول ارزشیابی و نظارت بر اجرای دوره ها،کارشناس برنامه ریزی آموزشی

،   نوسازی و تجول اداریکارشناس مسؤول  ها ، فرایندها و تحول اداری،رئیس گروه بهبود روش : پست های
، کارشناس بهبود روش ها ، کارشناس آموزش و پژوهش، کارشناس مسؤول  نوسازی و تجول اداریکارشناس 

 (،رئیس دفتر آموزش های بلندمدت، کارشناس آموزش،

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 باالتر کارشناسی ارشد و: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام آموزش : ویژگی های مهارتی و تخصصی

 کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

سایر       الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

..... 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش

 تأیید این مرکز

 69دیبهشت ار:       زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 
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شخصات دوره آموزشیم   

 «د»فرم 

:نوع دوره (17/44کد )رتباطات سازمانی ا :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 .پس از پایان دورهباال بردن سطح مهارت چگونگی برقراری ارتباطات درون سازمانی وبرون سازمانی  : اهدف کلی آموزش

از فراگیران انتظار دارد پس از پایان دوره آموزشی بتوانند با فراگیری روش ها، الگوها راهکارهای برقراری ارتباط، با دیگر : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری
 .سازمان ها و ارباب رجوع ارتباط کارآمد و مؤثری داشته باشد

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی    61نظری   :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل های آموزش -

-  
در فرآیند ارتباطات    تعریف ارتباطات، فرایند ارتباطات، نظریه های ارتباطات، انواع ارتباطات  کارکردهای ارتباطات، روش ها، الگوها و تجهیزات تسهیل کننده -

اداراک و دقت، گسترش روابط، تفاهم با دیگران، )راهکارهای ارتباط با سایر سازمان ها    عوامل مؤثر در برقراری ارتباط    راهکارهای برقراری ارتباط با مردم   

لی، روابط با کارمند   مهارت های برقراری ارتباط مؤثر در سازمان(   گوش دادن و همدلی، همکاری  روابط داخ

 میان فردی   نقش کارکنان دولت در برقراری ارتباط با ارباب رجوع مهارت های چهارگانه ارتباطات   انواع ارتباط -

 .چگونه با افراد طبق خصوصیات آن ها ارتباط ایجاد کنیم -

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

برنامه ریزی،کارشناس تجزیه و تحلیل کارشناس : پست های) کارشناس برنامه ریزی :مشاغل شرکت کنندگان

مرکز، رئیس  سیستم ها، کارشناس مسؤول رفاه و تعاون، کارشناس رفاه و تعاون، معاون آموزشی، معاون پژوهشی، رئیس 

، رئیس گروه حقوق و اسناد هویتی، رئیس گروه فناوری اطالعات، کارشناس (رئیس گروه پژوهش)، (آموزش)گروه 
رئیس گروه تشکیالت و طبقه بندی  کارشناس مسؤول ارزشیابی و نظارت بر اجرای دوره ها، برنامه ریزی آموزشی

رئیس گروه بهبود  :پست های) کارشنلس امور اداری (مشاغل، کارشناس طبقه بندی مشاغل ،کارشناس تشکیالت

،  و تجول ادارینوسازی ،  کارشناس  نوسازی و تجول اداریکارشناس مسؤول  روش ها ، فرایندها و تحول اداری،

، کارشناس بهبود روش ها ، کارشناس آموزش و پژوهش، کارشناس مسؤول آموزش های بلندمدت، کارشناس آموزش

 (رئیس دفتر

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام آموزش  مهارتی و تخصصیویژگی های 

 کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69تیر ماه :       زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

آشنایی با طبقه بندی مشاغل، آیین نامه ها و  :  عنوان دوره آموزشی

 (49/44کد ) دستورالعمل های اجرایی آن

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

امه ها و دستورالعمل های اجرایی آن آشنایی فراگیران : اهدف کلی آموزش بندی مشاغل، آیین ن   با طبقه 

طرح های طبقه . فراگیران انتظار دارد پس از پایان دوره بتوانند، اصول و روش های تجزیه و تحلیل شغل را توضیح دهنداز : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 .آئین نامه ها و دستورالعمل های جاری طرح طبقه بندی مشاغل را فراگیرند. بندی مشاغل هنرمندان معلمان و پزشکان را تشریح نمایند

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          94نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 .شرح شغل و اصول تهیه آنتعریف و اصول، عوامل تشکیل دهنده شغل، گروه بندی مشاغل، چگونگی انتخاب عنوان شغل، : تجزیه و تحلیل شغل -

تشریح و تفسیر : روش درجه بندی، روش مقایسه عوامل، روش امتیازی و غیره طرح طبقه بندی مشاغل جاری: )روش های طبقه بندی مشاغل -
طبقه محتوای طرح، ویژگی های رسته های مختلف طرح ارزیابی مشاغل مدیران، طرح ارزیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی، طرح های 

 (رسته های نه گانه)بندی مشاغل هنرمندان، معلمان و پزشکان، طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل 

 آشنایی با قوانین و مقررات فصل هشتم و دهم قانون مدیریت خدمات کشوری -

سازمان های غیرمشمول مقررات  آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، آیین نامه تغییر طبقه و رتبه مستخدمین رسمی و ثابت، آشنایی با -
 .استخدامی و طرح های طبقه بندی خاص  آن، آشنایی با مشاغل مشمول قانون کار

 . دیگر قوانین و مقررات جاری مرتبط -

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

رئیس گروه تشکیالت و طبقه بندی مشاغل، : پست های) کارشناس برنامه ریزی :مشاغل شرکت کنندگان

کارشناس مسؤول امور  :پست های) کارشنلس امور اداری (کارشناس طبقه بندی مشاغل ،کارشناس تشکیالت

رفاهی و بازنشستگی ،کارشناس امور رفاهی و بازنشستگی، کارشناس امور رفاهی بازنشستگی و آموزش، 

کارشناس مسؤول ارزشیابی، کارشناس مسؤول انتصابات و کارشناس امور رفاهی، کارشناس امور ورزشی

کارشناس مسئول اموربازنشستگان ،کارشناس مسئول تامین نیرو  ،کارشناس مسئول اموراداریترفیعات، 

 (گزینرکا، کارشناس امور بازنشستگان و وظیفه ،کارشناس اموراداری،کارشناس انتصابات  و ترفیعات ،

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام آموزش  مهارتی و تخصصیویژگی های 
 کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69دی ماه :      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 
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 مشخصات دوره آموزشی 

 «د»فرم 

کد ) آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه :  عنوان دوره آموزشی

44/44) 

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

  باال بردن سطح علمی فراگیران در خصوص قانون و مقررات بازنشستگی و وظیفه : اهدف کلی آموزش

فراگیران انتظار می رود در پایان دوره با آئین نامه ها و دستورالعمل های جاری مرتبط با بازنشستگی و وظیفه آشنا از : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 .شوند

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
ستگی، محاسبه حقوق فلسفه نظام بازنشستگی، اهداف بازنشستگی، انواع بازنشستگی و قوانین مربوط به هر یک، شرایط بازنشستگی استفاده از مرخصی قبل از بازنش

ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث، موارد قطع حقوق بازنشستگی، نحوه محاسبه و تعیین بدهی کسور بازنشستگی و دستورالعمل بازنشستگی، برقراری حقوق وظیفه و 
وظیفه، فرم ها و های مربوط به آن، حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه، فرم ها و دستورالعمل های مربوط به آن، حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگی و 

، قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و آئین نامه اجرایی آن، آیین نامه اجرایی ...(رالعمل های مربوط به برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و دستو
ها، بخشنامه ها و دستورالعمل  قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، دیگر آئین نامه

قانون مدیریت  69های جاری مرتبط با بازنشستگی و وظیفه، دیگر قوانین و مقررات جاری مرتبط از جمله قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و فصل 
 خدمات کشوری

 دستگاه متولی بازنشستگی -

-  

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس مسؤول امور رفاهی و بازنشستگی  :پست های) امور اداری کارشناس :مشاغل شرکت کنندگان

،کارشناس امور رفاهی و بازنشستگی، کارشناس امور رفاهی بازنشستگی و آموزش، کارشناس امور رفاهی، 

کارشناس مسئول کارشناس امور ورزشی کارشناس مسؤول ارزشیابی، کارشناس مسؤول انتصابات و ترفیعات، 

،کارشناس مسئول اموربازنشستگان ،کارشناس انتصابات  و ترفیعات اموراداری، کارشناس مسئول تامین نیرو 

 (، کارگزینکارشناس امور بازنشستگان و وظیفه، ،کارشناس اموراداری

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام آموزش :  رتی و تخصصیویژگی های مها

 کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

  69خرداد  :       زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

:نوع دوره (14/14کد ) نظارت و کنترل در نظام اداری :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 باال بردن سطح دانش علمی فراگیران در خصوص انواع کنترل و نظارت در حقوق اساسی وسایر قوانین اداری : اهدف کلی آموزش

 فراگیران در پایان دوره با انواع نظارت و کنترل در حقوق اساسی و سایر قوانین آشنا می شونداز : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          12نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
ا )نظام نظارت حقوقی در قانون اساسی  –( سیاسی، پارلمانی و غیره)ساختار کالن نظام جمهوری اسالمی ایران  تطابق با موازین شرعی، کنترل مطابقت قوانین عادی ب

نظارت سیاسی بر اعمال : )اقسام نظارت مقرر در قانون اساسی –( قانون اساسی، نظارت قضایی اداری، کنترل عملکرد وزیران وزارتخانه ها، کنترل عملکرد سازمان ها
نظارت قضایی بر  –قانون اساسی، نظارت مالی از طریق دیوان محاسبات کشور)نظارت موضوع کمیسیون اصل نود  –ال، تذکر و غیره نظارت از طریق سؤ  –اداری 

 اعمال اداری در قانون اساسی و دیگر قوانین
 اهداف کنترل دستگاه اداری -

 (اداریهمگانی، سیاسی، قضایی، )، (به تفکیک قوای سه گانه)اقسام نظارت از نظر ماهیت  -

، فرآیند ویژگی های نظام ...(توجه ه برنامه هاو تمرکز مسؤولیت، جامع و فراگیر بودن، هماهنگ و یکپارچه بودن و )ویژگی های نظارت مدیریتی  -
رحله چهارم، سنجش عملکرد واقعی مرحله سوم مقایسه عملکرد با استاندارها م: مرحله اول، تعیین استانداردهای عملکرد مرحله دوم)نظارت اثربخش 

نظام نظارت : )، انواع نظام های نظارت(کنترل قبل از عملٌ، حین عمل، بعد ازعمل، کنترل نهایی: )پاسخ به انحراف احتمالی از عملکرد، انواع کنترل
 .، نظام نظارت تعاملی(حد و مرز)تشخیصی، نظام نظارت باورها، نظام نظارت حدود 

-  

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

ل، مدیر کل روابط عمومی و امور بین : پست های) کارشناس برنامه ریزی :مشاغل شرکت کنندگان مدیرک

الملل، رئیس مرکز، معاون پژوهشی، مشاور در امور استان ها، معاون مدیر کل، معاون امور روابط عمومی، معاون 

الملل، معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع، رئیس، رئیس گروه معاون، معاون توسعه منابع امور بین 

مشاور و مسؤول هماهنگی امور ایثارگران،  :پست های) کارشنلس امور اداری (انسانی، معاون پشتیبانی و فنی

 (رئیس، رئیس گروه، معاونمعاون توسعه مدیریت و پشتیبانی، رئیس منابع انسانی، معاون منابع انسانی، 

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام آموزش :  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69خرداد  :     زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65 : تاریخ تصویب
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 شخصات دوره آموزشیم

 «د»فرم 

:نوع دوره (14/14کد ) نظام تصمیم گیری در امور اداری :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 .باال بردن سطح دانش علمی و عملی فراگیران در نظام تصمیم گیری در امور اداری : اهدف کلی آموزش

ضرورت و اهمیت تصمیم گیری را در سازمان را توضیح دهند ونظام تصمیم گیری و عوامل مهم در طراحی آن را : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری
 .تشریح نمایند

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          61نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 (تعاریف و مفاهیم)مقدمه  -

 ضرورت و اهمیت تصمیم گیری -

 اصول شناسایی مشالت و تصمیم گیری -

 سازمان به عنوان مجموعه ای از نقاط تصمیم گیری -

مدت )درجه بندی بر اساس میزان تأثیر بر تصمیمات ، درجه بندی بر اساس درجه بندی بر اساس مصرف منابع، )مالک های درجه بندی تصمیمات  -
 (.تأثیر

تبیین و درجه بندی تصمیمات، تعیین نقاط تصمیم گیری،شمول نظام تصمیم گیری، تناسب اهمیت )نظام تصمیم گیری و عوامل مهم در طراحی آن  -
ت با رده سازمانی نقاط تصمیم گیر، حمایت های ستادی از تصمیم گیری، ارتباط و تصمیمات با رده سازمانی نقاط تصمیم گیری، تناسب اهمیت تصمیما

 (.هماهنگی تصمیمات

 نظام تصمیم گیری و کنترل -

 نظام تصمیم گیری و سیستم اطالعاتی -

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

مدیرکل، مدیر کل روابط عمومی و امور بین : پست های) کارشناس برنامه ریزی :مشاغل شرکت کنندگان

الملل، رئیس مرکز، معاون پژوهشی، مشاور در امور استان ها، معاون مدیر کل، معاون امور روابط عمومی، معاون 

توسعه منابع انسانی، امور بین الملل، معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع، رئیس، رئیس گروه معاون، معاون 

مشاور و مسؤول هماهنگی امور ایثارگران، معاون  :پست های) کارشنلس امور اداری (معاون پشتیبانی و فنی

 (توسعه مدیریت و پشتیبانی، رئیس منابع انسانی، معاون منابع انسانی، رئیس، رئیس گروه، معاون

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 و باالتر کارشناسی ارشد: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام  :ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز: مجریان آموزش

  69   آبان:    زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

:نوع دوره (45/49کد ) روش های تحقیق و پژوهش :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 آشنایی با روش  های تحقیق و پژوهش: اهدف کلی آموزش

ا اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در حوزه : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری مأموریت های سازمان، اصول، فرآیند و انواع طرح های پژوهشی، اجرا،  آشنایی ب
 .تحلیل و گزارش یک طرح

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          61نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

شناسایی مسأله پژوهشی، جمع )فعالیت های فرآیند پژوهش  ،ماهیت پژوهش ،مفهوم تحقیق   ضرورت و اهمیت تحقیق و کاربرد آن در انجام امور گزینش
و استنتاج و تحلیل، خالصه کردن نتایج  بررسی ، (انتخاب مسأله پژوهشی، تبیین مسأله پژوهشی، فرضیه ها)شناسایی مسأله پژوهش (    آوری داده ها، تجزیه 

هدف های طرح پژوهشی، طرح اجرایی، فرضیه های اجرایی، جمع آوری )ل طرح پژوهشی اصو ،...(منابع اطالعاتی، پایان نامه ها، رساله ها و )پیشینه پژوهش 
(    آزمایشی، شبه آزمایشی، زمینه یابی، تاریخی)طبقه بندی پژوهش ها (    کمی و کیفی)انواع طرح های پژوهشی .  داده ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها

 اصول تهیه گزارش تحقیق، انواع مقیاس های اندازه گیری، اندازه گیری و جمع آوری داده ها   ...(تصادی، خوش ای و )طرح های نمونه گیری 
 

 

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی (کلیه پست های زیرمجموعه شغل: پست ها) مسؤول گزینش :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :ارزشیابیشیوه های 

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکزآموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

  69تیر  :      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65 :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

:دورهنوع  (11/49کد ) جامعه شناسی سیاسی :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

اسی احزاب و گروه ها : اهدف کلی آموزش  باال بردن سطح علمی فراگیران در خصوص شناخت سی

 

 .ارتقاء سطح دانش سیاسی کارکنان و شناخت بیشتر احزاب و گروه های سیاسی: عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          61نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 مفهوم جامعه شناسی سیاسی، تضادی سیاسی و عوامل آن    مفهوم سیاست، نسبت جامعه و سیاست    عوامل تأثیرگذار بر زندگی سیاسی

 گوناگون نژادی    شکل گیری افکار عمومی و نقش آن در جامعه و سیاستقدرت، سلطه و مشروعیت سیاسی     مفهوم طبقه، تضاد طبقه    نظریه های 

حزاب، انواع افکار عمومی به عنوان یک نیروی سیاسی     اهمیت افکار عمومی از نقطه نظر سیاست مداران دولت ها    احزاب سیاسی، زمینه های پیدایش ا
ه بندی نظام های حزبی     اح و روند سیاسی آن ها    موقعیت احزاب در میان ساخت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی    احزاب، نظام های حزبی     طبق زاب 

، (طبقه بندی گروه های فشار)مفهوم و تعریف گروه های ذی نفوذ    گروه های فشار (    نظریه های کلی درباره گروه های ذی نفوذ)گروه های ذی نفوذ 
 .تعریف گروه های فشار و عناصر متشکله آن

 
 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی (کلیه پست های زیرمجموعه شغل: پست ها) مسؤول گزینش :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 تدریس برای مدرک کارشناسیدست کم پنج سال سابقه : شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکزآموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

    69خرداد  :    زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65 :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی  

 «د»فرم 

:نوع دوره (48/44کد ) اصول حسابداری :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 بردن سطح دانش علمی وعملی فراگیران الاب : اهدف کلی آموزش

کلی اصول حسابداری،کاربرد و چگونکی ثبت فعالیت های مالی و  فراگیران در پایان دوره قادرند مفاهیم و تعاریف: عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری
 .چگونگی تهیه صورت های مالی و بستن حساب ها را توضیح دهند

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          14نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
 کلیات و تعاریف، اصول حسابداری

 حساب ها در پایان دوره مالی چگونگی ثبت فعالیت های مالی در دفاتر، حسابداری خرید و فروش کاال، اصالح
 کاربرگ و نحوه تنظیم آن، تهیه صورت های مالی و بستن حساب، مباحث وجوه نقد، تنخواه گردان 

 تهیه صورت مغایرت های بانکی، تهیه صورت های مالی، ترازنامه، صورت سود و زیان
 گردش وجود نقد، دارائی های ثابت و استهالک ها

 
 

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :کنندگانمقطع تحصیلی شرکت 

پست )مسؤول خدمات مالی (کلیه پست های زیر مجموعه شغل: پست ها) حسابدار :مشاغل شرکت کنندگان

 (کلیه پست های زیر مجموعه شغل: ها

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

  69تیر  :     زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65 :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

حل و فصل اختالفات حقوقی دستگاه های اجرایی با  :  عنوان دوره آموزشی

 (8/41کد ) یکدیگر

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 آشنایی با چگونگی رفع اختالفات میان دستگاه های اجرایی : اهدف کلی آموزش

 

فراگیران بایستی در پایان دوره با قوانین مربو ط به حل وفصل اختالفات حقوقی دستگاه های دولتی با یکدیگر : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 .آشنایی کامل پیدا کرده باشند

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 قانون اساسی( 694)حکم مقرر در اصل  -

 شورای نگهبان 1/2/6931مورخ  1411نظر تفسیری شماره  -

 مورد حقوق و اموال دولتی و قراردادهاحل اختالف در  -

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (13)ماده  -

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 1/62/6413مورخ  161رأی وحدت رویه شماره  -

 6921ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  11بند  -

-   

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشنلس امور  (کلیه پست های زیر محموعه شغل: پست ها) حقوقیکارشناس  :مشاغل شرکت کنندگان

 (کارشناس امور حقوقی، کارشناس مسؤول امور حقوقی :پست های) ثبت احوال

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69خرداد  :       زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 «د»فرم 

:نوع دوره (16/41کد ) آشنایی با شوراهای حل اختالف :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 .های حل اختالفآشنایی فراگیران با شوراهای حل اختالف وباال بردن سطح دانش آنها در خصوص شورا: اهدف کلی آموزش

 دست آورنده فراگیران پس از طی این دوره، شناخت دقیقی از شوراهای حل اختالف ب داردانتظار : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
 هدف از ایجاد شوراهای حل اختالف -

 ساختار تشکیالتی شوراهای حل اختالف -

 صالحیت شوراهای حل اختالف -

 شناخت نحوه ابالغ دادخواست، نظریه کارشناسی و احکام در شوراهای حل اختالف -

 طرفین دعوی در شوراهای حل اختالف و ایجاد صلح و سازش و کاهش مراجعات به محاکمنقس تسریع در ابالغ  -

 .ارتباط مأموران ابالغ مراجع قضائی با مأموران ابالغ شوراهای حل اختالف -
-   

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشنلس امور  (کلیه پست های زیر محموعه شغل: پست ها) حقوقیکارشناس  :مشاغل شرکت کنندگان

 (کارشناس امور حقوقی، کارشناس مسؤول امور حقوقی :پست های) ثبت احوال

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69    تیر:      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 آشنایی با دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن :  عنوان دوره آموزشی

 (54/41کد )

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 آشنایی با سازمان، تشکیالت، صالحیت و دادرسی دیوان عدالت اداری : اهدف کلی آموزش

یین دادرسی مدنی : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری به دیوان عدالت اداری و آ  .داشته ئباشندفراگیران در پایان دوره باید آشنایی کامل نسبت 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 سازمان دیوان عدالت اداری: گفتار اول

 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری( 9)شرایط رؤسا، اعضاء علی البدل و مشاوران دیوان بر طبق ماده  -

ماده  -1و تبصره  1ماده )سال انتخاب می شوند  1قضات دیوان از بین قضات دادگستری، قضات شرع و سایر کسانی که صالحیت قضایی دارند از طرف رئیس قوه قضائیه برای مدت  -
 .(ا.ع.د.ق 9

 صالحیت دیوان عدالت اداری: گفتار دوم

 عتراض نسبت به تصمیمات، اقدامات و مصوبات واحدهای دولتیشکایت، تظلم و ا: بند اول -

رسیدگی به  6934با توجه به تفسیر مجلس شورای اسالمی در مهرماه . قانون دیوان عدالت اداری( 66)ماده ( 6)از قسمت ( الف)تصمیمات و اقدامات واحدها به موجب بند ( الف -
 .رست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در صالحیت دیوان عدالت اداری می باشدشکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فه

شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در قسمت الف بند یک، در امور راجع به وظایف : تصمیمات و اقدامات مأموریت واحدها( ب

 .از بند یک قانون اخیرالذکر، در صالحیت دیوان عدالت اداری است آن ها به موجب قسمت ب

یقی و حقوقی نسبت به آئین نامه ها و سایر نظامات دولتی و شهرداری از حیث مخالفت مدلول آن ها با قوانین و مقررات اس: مصوبات واحدها( ج المی یا خارج بودن آن شکایات اشخاص حق

قانون اساسی رسیدگی دیوان در این مورد  632ا در صالحیت این مرجع است که با عنایت به اصل .ع.د.ق 11و ماده  66س قسمت پ از بند یک ماده ها از اختیارات قوه مجریه بر اسا

 .مستلزم تضییع بالفعل حقوق معترض نمی باشد

به اعتراضات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت های بازرسی،  ا رسیدگی.ع.د.ق 66ماده  1به موجب بند : شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری: بند دوم
 .قانون شهرداری 622کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده : کمیسیون هایی مانند

  ا.ع.د. 66اده م 9بر اساس بند : رسیدگی به شکایات استخدامی: بند سوم
 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشنلس امور  (کلیه پست های زیر محموعه شغل: پست ها) حقوقیکارشناس  :مشاغل شرکت کنندگان

 (کارشناس امور حقوقی، کارشناس مسؤول امور حقوقی :پست های) ثبت احوال

 :شغلیرتبه 

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :های ارزشیابی شیوه

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69    تیر:      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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کد ) آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور :  عنوان دوره آموزشی

15/45) 

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 فراگیران در خصوص قوانین سازمان بازرسی کل کشورباال بردن سطح علمی :  اهدف کلی آموزش

فراگیران در پایان با سازمان بازرسی کل کشور و جایگاه آن در قوانین مالی و محاسباتی کشور و همچنین ارتباط آن با سایر : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری
 دستگاه ها آشنا می شوند

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          61نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
. 

 قانون تشکیل سازمان -

 دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی -

 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان -

 آئین بازرسی سازمان -

 دیگر قوانین جاری مرتبط -

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس و کارشناس مسؤول ارزیابی : پست های) امور ثبت احوالکارشناس  :مشاغل شرکت کنندگان

مسؤول  -عملکرد و پاسخگویی به شکایات  ارزیابی عملکرد، کارشناس نظارت و ارزیابی، کارشناس کارشناس 

 :پست) برنامه ریزیس ناکارش (بازرسی و پاسخ گویی به شکایات، کارشناس نظارت و ارزیابی دفاتر پیشخوان

 (کارشناس نظارت و پی گیری

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسیدست کم پنج : شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

   69مرداد   :   زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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:نوع دوره (4/44کد ) سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 باال بردن سطح علمی و عملی فراگیران در خصوص استفاده از اتوماسیون اداری : اهدف کلی آموزش

از سیستم اتوماسیون اداری جهت مکاتبات و گردش نامه های پس از پایان دوره بتوانند،  دارد از فراگیران انتظار : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری
 .اداری استفاده نمایند

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          61نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
ثبت : )آشنایی با اصول کار سیستم اتوماسیون اداری –امکانات و نرم افزارهای دبیرخانه و بایگانی  -تعریف سیستم، کاربرد سیستم اتوماسیون اداری

، اطالعات کلیدی نامه های وارده و صادره، گردش مکاتبات به صورت مکانیزه، پیگیری مکاتبات و تهیه گزارشات برای کنترل، عملیات دبیرخانه

ت به صورت مکانیزه، بازرسی فنی و پیگیری حمل کاال و دسترسی به سوابق مکاتبات به صورت مکانیزه، ردیابی و پیگیری و کنترل مکاتبات و دستورا
 (.غیره

 بحث آزاد در مورد مشکالت سیستم کار عملی
 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

متصدی )اپراتور متصدی امور دفتری و بایگانی ، : پست های) مأمور ثبت احوال :مشاغل شرکت کنندگان

مسئول امور  ،رشناس هماهنگی و پیگیریکا ،مسئول امور بایگانی پرسنلی ،متصدی چاپ و تکثیر ،(امور دفتری 

 ،مسئول امور دفتری و بایگانی و ماشین نویس، متصدی امور دفتری و بایگانی و ماشین نویس،عمومی و پشتیبانی 

مسئول امور دفتری و ماشین  ،مسئول امور دفتری و بایگانی متصدی امور دفتری و بایگانی ،متصدی امور دفتری

اسناد س ناکارش (ماشین نویس، مسؤول امور دفتری ،بایگان  ،متصدی امور دفتری و ماشین نویس ،نویس

ری اسناد، کارشناس راهبری :های پست) ومدارک ک، کارشناس بررسی و نگهدا اسناد و  کارشناس اسناد و مدار

 ،  ماشین نویس صحاف (کارشناس بررسی اسناد و مدارک مدارک،

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

وتخصصی در چهار چوب نظام دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69    تیر:      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65  :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی 

 «د»فرم 

:نوع دوره (19/44کد ) آیین نگارش مکاتبات اداری :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 باال بردن سطح علمی فرا گیران در خصوص آیین نگارش مکاتبات اداری : اهدف کلی آموزش

انواع و . اهمیت و نقش مکاتبات اداری در سازمان را توضیح دهند: پس از پایان دوره بتوانند داردفراگیران انتظار : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری
 ارکان نامه های اداری را نام ببرند و با توجه به آن ها، نامه های مختلف اداری را تهیه نمایند

 اختیاری      الزامی  :آموزشنوع   عملی          61نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
ضوابط   –اندازه و ابعاد نامه های اداری  –اجزاء و ارکان نامه های اداری  –انواع نامه های اداری و مشخصات آن ها  –اهمیت و نقش مکاتبات اداری 

بخشنامه، صورت : )سایر نوشته های اداری –ثبت، ضبط و شماره گذاری نامه ها  –مراحل تهیه نامه های اداری  –مورد استفاده در تنظیم عنوان نامه 

ویژگی  –( شیوه های نوشتن، تعریف نوشته، ساختمان نوشته، ساخت جمله، مراحل ساخت جمله، شکل نوشته: )آئین نگارش –...( جلسه، دستورالعمل و 
 (.ن هدف، قاطعیت، روان و قابل درک بودن، تقسیم بندی منطقی نوشته، نتیجه گیری و جمع بندیمشخص بود: )های یک نوشته خوب

 کار عملی -

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

متصدی )اپراتور متصدی امور دفتری و بایگانی ، : پست های) مأمور ثبت احوال :مشاغل شرکت کنندگان

مسئول امور  ،رشناس هماهنگی و پیگیریکا ،مسئول امور بایگانی پرسنلی ،متصدی چاپ و تکثیر ،(امور دفتری 

 ،مسئول امور دفتری و بایگانی و ماشین نویس، متصدی امور دفتری و بایگانی و ماشین نویس،عمومی و پشتیبانی 

مسئول امور دفتری و ماشین  ،متصدی امور دفتری و بایگانی مسئول امور دفتری و بایگانی ،متصدی امور دفتری

اسناد س ناکارش (ماشین نویس، مسؤول امور دفتری ،بایگان  ،متصدی امور دفتری و ماشین نویس ،نویس

ری اسناد، کارشناس راهبری اسناد و  :های پست) ومدارک کارشناس اسناد و مدارک، کارشناس بررسی و نگهدا

 ،  ماشین نویس صحاف (کارشناس بررسی اسناد و مدارک مدارک،

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

نظام  دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب:  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69شهریور  :     اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 دوره آموزشیمشخصات  

 «د»فرم 

:نوع دوره اصول انتخاب مصالح و روش های ساخت و ساز :  عنوان دوره آموزشی  

بدو تصدی  توجیهی

 شغل

 مدیریتی شغلی عمومی

 باال بردن سطح دانش فنی  : اهدف کلی آموزش

 ساز در ساخت و کسب توانایی در شناخت انواع مصالح برای بهره گیری بهینه :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

نظری        :   مدت آموزش به ساعت 
 عملی                  62

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش 

  :سرفصل های آموزش
 63آشنایی با انواع مصالح از لحاظ جنس با نگرش مبحث  -

 مصالح متداول قدیمی -

 مصالح متداول جدید -

 انتخاب مصالح بر اساس موقعیت بنا در اقلیم های مختلف -

 (مصالح بنایی، سازه صنعتیبتنی، فلزی، )انتخاب مصالح بر اساس انواع سازه  -

یی ساخت و ساز  -  (صنعتی سازی –انبوه سازی  –بلند مرتبه سازی )انتخاب مصالح بر اساس عملیات اجرا

 :روش های ساخت و ساز

 (انبوه سازی –بلند مرتبه سازی  –لوکس سازی )آشنایی با انواع روش های ساخت و ساز  -

 (سیستم بابل رک –سیستم بتن در جا  –آشنایی با سیستم قالب تونلی )آشنایی با انواع روش های ساخت و ساز صنعتی  -

 BMSآشنایی با هوشمندسازی  -

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس مسؤول برنامه ریزی امور  :یپست ها)  کارشناس برنامه ریزی :مشاغل شرکت کنندگان

 کاردان  راه و ساختمان(  کارشناس ساختمان و تأسیسات :یپست ها)  مهندس راه و ساختمان (عمرانی

 (        تکنیسین ساختمان و تأسیسات:یپست ها) 

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی دست کم: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

    الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر    
مورد تأیید این مرکز: مجریان آموزش  مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور یا مؤسسه آموزشی 

 69    تیر:    اجرای دورهزمان 

نام و نام خانوادگی باالترین 

 :مقام مسؤول آموزش 

 عبدالرسول غزالی

امضا                                              

 تاریخ           

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 آموزشیمشخصات دوره 

 «د»فرم 

:نوع دوره (ویژه حراست)اصول نگهبانی :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 ارتقاء سطح دانش و آگاهی : اهدف کلی آموزش

 کسب مهارت در نگهبانی :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش   عملی          62نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 تهیه آیین نامه انتظامات
 ، خود روها و ورود و خروج اقالم اموالی دستگاهکارکنان بر رفت و آمد چگونگی نظارت 

 چگونگی استفاده از بی سیم و نحوه مراقبت و نگهداری از آن

 

کلیه رشته :  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :کنندگانمقطع تحصیلی شرکت 
 ها

 :رتبه شغلی نگهبان حراست :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

  جزوه استاد

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

     الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر   
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69  تیر :      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

:نوع دوره (ویژه حراست) اطفاء حریق و اعالم : عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 ارتقاء سطح دانش و آگاهی : اهدف کلی آموزش

خواهند نمود :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری پیشگیری از آتش سوزی را کسب   .  کسب مهارت ودانش الزم جهت 

                                                           .مقابله آشنا خواهند شدبا تئوری آتش وحریق وانواع خاموش کننده ها وسیستم های ایمنی واطفاءحریق وراه های عملی  -

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش   4    عملی          4نظری      :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 آشنایی با سیاست های حفاظت اماکن در برابر آتش سوزی، ایمنی و طرح اضطراری
 فهرست بازدارندگی و پیشگیری از آتش سوزی

 آشنایی با عوامل اساسی برای حفاظت از ساختمان در برابر آتش سوزی
 کاز گرفتگی ها-نحوه انجام احیاء قلبی ریوی:لیه کمک هاتی او

 
پیش بینی در حریق وحوادث و مواد خطرزا ورعایت اصول پیشگیری در خطرات سیستم های برق ورعایت اصول ایمنی در : تعریف: پیشگیری  -

 .انبارها

کلیه رشته :  رشته تحصیلی شرکت کنندگان 
 ها

 :رتبه شغلی و کارشناسان حراست استانها و ستادکلیه کارکنان حراست  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام آموزش  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

  جزوه استاد

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری
   

     الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر   

 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69    مهر:       زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی 

 «د»فرم 
 

آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی  :  عنوان دوره آموزشی

 بخش دولت

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 ارتقاء سطح دانش کار شناسان آموزش : اهدف کلی آموزش

 شناسان آموزش نسبت به قوانین و مقررات آموزش وبهسازی منابع انسانیارتقاء سطح دانش کار : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی         4نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

کشور ،نقشه راه اصالح نظام اداری سیاستهای نظام اداری ابالاغی مقام معظم رهبری ،قانون مدیریت خدمات ))جایگاه آموزش در اسناد باال دستی -

 (وبرنامه های تحول
 نظام آموزش کارمندان دولت   -

 بخشنامه ها ودستور العمل های مرتبط با نظام کارمندان دولت-

 رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :شغلیرتبه   کارشناسان آموزشمدیران و  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 باال دستی مربوزط به آموزشاسناد 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز: مجریان آموزش

 69مرداد    :     اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب

 

 

 
  



 

43 
 

 

 مشخصات دوره آموزشی 

 «د»فرم 

 

 آشنایی با قوانین و ضوابط اجرایی آموزش :  عنوان دوره آموزشی
:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 آشنایی با قوانین و دستوالعملهای و ضوابط اجرایی آموزشدر سازمان ها : اهدف کلی آموزش

 با کلیه قوانین و ضوابط آموزشی آشنایی کامل داشته باشندپس از پایان دوره  داردفراگیران انتظار : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی      61نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 

 
 کلیاتی در باره آموزش در دستگاه های دولتی  و اسناد باال دستی

 آموزش در ستاد و استان هااجرای فرایند 

 آخرین بخشنامه های آموزشی
 بانک اطالعات آموزشی و نحوه تکمیل فرم های مربوط

 آمار عملکردچگونگی تهیه 

 ارزیابی و اثر بخشی
 

 

رشته ها: رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان  کلیه 

اسان آموزش :مشاغل شرکت کنندگان  :رتبه شغلی مدیران و کارشن

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 تدریس برای مدرک کارشناسی دست کم پنج سال سابقه: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

اسناد باال دستی مربوط به آموزش ، بخش نامه 
 ها  و فرم ها

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزال و پژوهش سازمان ثبت احو مرکز آموزش: مجریان آموزش

 69  اردیبهشت :     اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

 

 (سازمان ،مدیران ،کارمندان)نظام مدیریت عملکرد :  عنوان دوره آموزشی
:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

  ارتقای دانش علمی وعملی  : اهدف کلی آموزش

 در حوزه های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجراییارتقای دانش علمی وعملی کارمندان شاغل : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی    2نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 
 ....عملکرد،سنجش عملکرد،بازرسی،نظارت بر عملکرد،ارزیابی عملکرد،مدیریت عملکرد و:تعاریف ومفاهیم شامل-

 وجایگاه آن در نقشه راه اصالح نظام اداری(ایران وجهان)پیشینه مدیریت وارزیابی عملکرد -
 مدیریت عملکرد در برخی کشورها-
 مدل،نحوه و فرایند مدیریت عملکرد در سطح سازمان وکارکنان با رویکرد نقشه راه اصالح نظام اداری-

 ...(،نحوه تدوین شاخص و تعریف مفاهیم)تدوین شاخص برای انجام ارزیابی عملکرد-
 AHPتعیین ضریب اهمیت شاخص ها در قالب مدل -

 ...(و BSC،EFQMمدل )معرفی مدل های ارزیابی عملکرد 

 ضوابط ومقررات جاری مدیریت عملکرد-
 

 رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

اسان مدیریت  :مشاغل شرکت کنندگان  :رتبه شغلی عملکرد (ارزیابی)کارشن

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 کنان دولتآموزش کار

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

  69مرداد    :     زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

  ( 11/45کد ) ادارینظام رسیدگی به تخلفات : عنوان دوره آموزشی
:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

  ارتقای دانش علمی وعملی  : اهدف کلی آموزش

 ارتقای دانش علمی وعملی کارمندان شاغل در حوزه های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی: عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی  61نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 اجرایی آنضرورت شناخت و ساختار رسیدگی به تخلفات در نظام اداری و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آئین نامه 

 مفهوم قانون، بخش نامه ها و آئین نامه های دولتی، بخشنامه اداری، مفهوم استخدام    -       

 دادرسی اداری  در حقوق ایران و حقوق تطبیقی    –مفهوم وزارت خانه و مؤسسات دولتی  -
هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، )تشکیالت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و حدود و وظایف آن ها  –جایگاه قانون رسیدگی به تخلفات اداری  -

 (هیأت های تجدیدنظر، گروه تحقیق
 وظایف و اختیارات رابطین، هیأت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری، عوامل مؤثر در بروز تخلفات اداری و شیوه های خاص پیشگیری از آن -
 تخلفات اداری و مجازات ها ،  مجازات های اداری  – 

 رویکردهای جدید در امر رسیدگی به تخلفات اداری ،  سازمان های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری
 نحوه اجرای احکام دیوان عدالت اداری – 

 (حقوق و تکالیف کارکنان -فصل دوازدهم)قانون مدیریت خدمات کشوری و تخلفات اداری

 رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس برنامه ریزی،کارشناس تجزیه و تحلیل : پست های) کارشناس برنامه ریزی :مشاغل شرکت کنندگان

مرکز، رئیس معاون آموزشی، معاون پژوهشی، رئیس  سیستم ها، کارشناس مسؤول رفاه و تعاون، کارشناس رفاه و تعاون،

، رئیس گروه حقوق و اسناد هویتی، رئیس گروه فناوری اطالعات، کارشناس (رئیس گروه پژوهش)، (آموزش)گروه 

 :پست های) کارشنلس امور اداری ، کارشناس مسؤول ارزشیابی و نظارت بر اجرای دوره هابرنامه ریزی آموزشی

نوسازی و ،  کارشناس  نوسازی و تجول اداریشناس مسؤول کار رئیس گروه بهبود روش ها ، فرایندها و تحول اداری،
  ( تجول اداری

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

وتخصصی در چهار چوب نظام دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی    کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این 

 69مهر   :     زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

 آشنایی باقوانین کاربردی قانون مدیریت خدمات کشوری:عنوان دوره آموزشی

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 ارتقای دانش علمی کارکنان در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری : اهدف کلی آموزش

 بهره گیری از قانون در اقدامات: عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی   61نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

راهبردها ،فناوری اطالعات -کلیات و تعاریف در قانون مدیریت خدمات کشوری-خالصه ای از سیر تطور قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور
توانمند سازی -شرایط انتصاب وارتقای شغلی-شرایط ورود به خدمت و استخدام-حقوق مردم وارباب رجوع وکارکنان در نظام اداری-وخدمات اداری

شوراهای مورد -حقوق و تکالیف کارمندان ومقررات انظباطی–نظام مدیریت عملکرد -نظام تامین اجتماعی وبازنشستگی–نظام حقوق و مزایا –کنان کار

 .اشاره در قانون مدیریت خدمات کشوری

 

 رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس برنامه ریزی،کارشناس تجزیه و تحلیل : پست های) کارشناس برنامه ریزی :مشاغل شرکت کنندگان

مرکز، رئیس  سیستم ها، کارشناس مسؤول رفاه و تعاون، کارشناس رفاه و تعاون، معاون آموزشی، معاون پژوهشی، رئیس 
اطالعات، کارشناس ، رئیس گروه حقوق و اسناد هویتی، رئیس گروه فناوری (رئیس گروه پژوهش)، (آموزش)گروه 

 :پست های) کارشنلس امور اداری ، کارشناس مسؤول ارزشیابی و نظارت بر اجرای دوره هابرنامه ریزی آموزشی

نوسازی و ،  کارشناس  نوسازی و تجول اداریکارشناس مسؤول  رئیس گروه بهبود روش ها ، فرایندها و تحول اداری،

 ( تجول اداری

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

آیین نامه ها ی قانون مدیرت خدمات کشوری و 

 اجرایی آن

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

    الکترونیکی        مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69مرداد      :     اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

  حسابداری تعهدی:  عنوان دوره آموزشی

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

  ارتقاء دانش علمی و عملی  : اهدف کلی آموزش

آمدها ،حسابداری وجوه سپرده وموارد  حسابداری حقوق ودستمزد ،حسابداری دربا فراگیران بایستی در پایان دوره : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

نند  .خاص ودستورالعملهای حسابداری دولتی را بدا

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی   14نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 حسابداری عملیات جاری
 حسابداری حقوق و دستمزد

 حسابداری عملیات سرمایه ای
 حسابداری درآمدها

 حسابداری وجوه سپرده
 حسابداری موارد خاص

 شرایط انتقال حساب ها
 بانکیتشریح فرم قابل قبول و صورت مغایرت 

 کدینگ پیشنهادی حساب های کل و معین

  مظابقت حساب های نظام حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل های حسابداری دولتی
 رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی بودجه حسابدار و ذی حساب، کارشناس امور مالی و کارشناس برنامه و :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :آموزشیمنابع و محتوای 

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

        الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69مرداد     :     اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 شخصات دوره آموزشیم

 «د»فرم 

 

 (49/14کد) برنامه ریزی وکنترل امور خدمات :  عنوان دوره آموزشی
:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 ارتقاء دانش علمی  : اهدف کلی آموزش

 .کنترل امور خدمات اداری را فرا می گیرند فراگیران در پایان دوره آموزشی اصول برنامه ریزی و : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری
 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی   61نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 :اصول برنامه ریزی و کنترل بر
 سالن اجتماعات و آماده سازی آن -
 امور رستوران -
 امور باغبانی و فضای سبز -
 امور نظافت -
 امور آبدارخانه -
 پذیرایی و تشریفات -
 امور چاپ و تکثیر -
 نویسیامور ماشین  -

 سایر امور مرتبط -

 رشته تحصیلی شرکت کنندگان پنجم ابتدایی :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی (ستاد) سرایدار و پیشخدمت :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69شهریور  :    زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

 (14/44کد )تنظیم قرار دادها  :  عنوان دوره آموزشی
:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

  ارتقای دانش علمی وعملی  : اهدف کلی آموزش

فراگیران در پایان دوره باید بتوانند انواع قرار دادهای اداری وحسابداری رابا توجه به شرایط و متون آنها تهیه وتنظیم : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری
 .نمایند

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی   2نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
داز نظر حقوقی و عرفی شرایط -قرارداددر قانون مدنی-ضوابط الزم الرعایا در تنظیم قرار دادها-شناخت مفاهیم وتعاریف کلی قرار دادها وآشنایی با قراردا

نحوه عقد ومبادله قرارداد ،نحوه صدور الحاقیه -قراردادهای خرید ،حمل ونقل،پیمان،مدیریت و غیره-قراردادشرایط طرفین –اساسی صحت قرار دادها 

بیمه -مبلغ،مدت وموضوع قرار داد-شکل اسناد ومدارک قرارداد به انضمام نمونه قرارداد-شرایط اساسی برای صحت قراردادها-واصالحیه
 (.عملی)ارائه چند نمونه قرارداد-انحالل قراردادها-آثار قراردادها-دها،ضمانت،حوادث قهری وغیر مترقبه در قراردا

 

 رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی کارشناس خرید و قراردادها :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی    کالس درس:    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69شهریور     :     اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

 (7/14کد )امور نقلیه :  عنوان دوره آموزشی
:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

  ارتقای دانش علمی وعملی در واحد نقلیه  : اهدف کلی آموزش

 .نقلیه و نحوه برنامه ریزی بر واحد امور مربوط به نقلیهآشنایی با بخش نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی    61نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
نحوه گردش -بخش نامه هاودستوالعمل های مرتبط با امور نقلیه-نیروهای مورد نیاز واحد نقلیه-واحد خدمات عمومی و نقلیه در سازمانجایگاه 

 فرآیند های مورد-دسته بندی نیازها-فرآیند دریافت نیازهای واحد ها-فرم های مورد استفاده در واحد خدمات عمومی ونقلیه-اطالعات درواحد امور نقلیه
 فرآیند تهیه وتدوین برنامه استقرار وتوزیع خودروها–دسته بندی نیاز ها -فرآیند در یافت نیاز های واحد ها-استفادهدر واحد خدمات عمومی و نقلیه

 

 رشته تحصیلی شرکت کنندگان پنجم ابتدایی :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی (ستاد)  وسائط نقلیه سنگینراننده وسائط نقلیه سبک و راننده  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69    شهریور:     اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

 انبار داری :  عنوان دوره آموزشی

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 فراگیرانارتقاء دانش علمی وعملی  : اهدف کلی آموزش

 .پیدا کننددر پایان دوره فراگیران بایستی با روشهای انبار داری کامال آشنایی : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی    2نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 انبار گردانی
 نحوه انبار گردانی 

 روشهای انبار گردانی
 موجودی اول دوره
 موجودی آخر دوره

رشته ها: رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان  کلیه 

ر :کنندگانمشاغل شرکت   :رتبه شغلی بایگان بایگان پرسنلی، مسؤول انبا

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69مهر :     اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 دوره آموزشیمشخصات 

 «د»فرم 
 

قوانین و مقررات سامانه تدارکات الکترونیک  :  عنوان دوره آموزشی

 (خریدومناقصات)

 

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

   ارتقاء  دانش علمی وعملی : اهدف کلی آموزش

یین نامه اجرایی آن در خصوص خرید  فراکیران در پایان دوره با قوانین: عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری تدارکات الکترونیک  وآ ومقررات سامانه 

 .ومناقصات آشنایی پیدا کنند

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی    61نظری      :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 مربوط به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مصوبه

 آیین نامه اجرایی 
 مناقصات، مزایده ها و خرید های جزئی و متوسط

 تأمین کنندگان ، مناقصه گران، مزایده گران ، امضای الکترونیک، ایران کد
 سامانهمعرفی 

 شیوه ثبت نام دستگاه های اجرایی
 نحوه استفاده از گواهی امضای الکترونیک

 شیوه ثبت نام تأمین کنندگان

 شیوه ثبت نام مزایده گران
 گران شیوه ثبت نام مناقصه

 

 رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی کارکنانی که از سامانه تدارکات الکترونیک استفاده می کننند  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

چهار چوب نظام  دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در:  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

  69شهریور    :    اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 دوره آموزشی مشخصات

 «د»فرم 
 

 (1/48کد ) آمار کاربردی :  عنوان دوره آموزشی
:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

  ارتقاء دانش علمی وعملی  : اهدف کلی آموزش

 وتحلیل اطالعات آماریآشنایی شرکت کننده گان باآمار ومفاهیم اساسی آن و چگونگی تجزیه : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی    92نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 (آمار توصیفی،آماراستنباطی)معرفی علم آمارو کاربرد آن،آمار وکاربرد آن، انواع روش های آماری 
 (کمی وغیره)جامعه،نمونه وداده های آماری ،انواع متغیرها-
 .،توزیع فراوانی ونمودارها،نمودار توزیع فراوانی، هیستوگرام ،چند ضلعی و غیره مقیاس های اندازه گیری ،عالئم مجموعه ها-

 ویژگی آنها( میانگین ،میانه ، نما(اندازه های گرایش به مرکز -
 (دامنه تغییرات ،انحراف چارکی با انحراف متوسط،واریانس،محاسبهواریانس،انحراف طبیعی)شاخص های پراکندگی -
ب همبستگی رتبه ای ،اسپیرمن،ضزیب همبستگی پیرسون،رگرسیون وپیش بینی ،رگرسیون به طرف میانگین خطای همبستگی،محاسبات ضری-

 استاندارد

 رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

آمار :مشاغل شرکت کنندگان آمار موضوعی کاردان   :رتبه شغلی کارشناس 

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69شهریور   :     زمان اجرای دوره

 :آموزش نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول 

 عبدالرسول غزالی

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

 (5/48کد)وکاربرد آنها روش های نمونه گیری  :  عنوان دوره آموزشی
:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

  ارتقاء دانش علمی وعملی  : اهدف کلی آموزش

 .از فراگیران انتظار می رود پس از پایان دوره بتوانند ،انواع نمونه گیری را نام ببرند وبا هم مقایسه نمایند : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی   61نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 مقدمه
 انواع نمونه گیری-
 نمونه گیری تصادفی ساده،برآورد کردن میانگین ها ومجموع ها-
 وشمارش هانسبت ها،درصدها -

 طبقه بندی -
 زیر جامعه ها-
 نمونه گیری خوشه ای-

 نسبت ها وبرآورد نسبتی-
 برآورد رگرسیونی-
 بی پاسخی ها وچاره ها-

 (ضرورت،اهداف،مزایا ومعایب نمونه گیری چرخشی)نمونه گیری چرخشی-
 انتخاب الگوی چرخشی،برآورد نمونه گیری چرخشی-

 

 رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

آمار :مشاغل شرکت کنندگان آمار موضوعی کاردان   :رتبه شغلی کارشناس 

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام دارا بودن :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69شهریور :     زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

 (14/41کد) فن د فاع فنون مذاکره و :  عنوان دوره آموزشی
:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

  ارتقاء دانش علمی وعملی  : اهدف کلی آموزش

 آشنایی با شیوه ها و مذاکره حقوقی وفن دفاع در مراجع قانونی: عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی    2نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 بکار گیری نیروهای فردی در مذاکرات-9زبان اشاره-1برانگیختن رفتار انسانی -6: مبانی و کلیات(الف
در اختیار گرفتن دستور  -1عبور از موانع -4غافلگیرانه حمله -9اقدام به حمله-1ایجاد وقفه در مذاکره-6:بکار گیری تاکتیکها وزمان استفاده از آنها(ب

 جلسه
-4طرح ریزی برنامه های مسافرت -9مبارزه با عامل خستگی -1انعقاد قرار دادبا توچه به حاالت اشخاص-6:استفاده از محیط مذاکره به نفع خود(ج

 تصمیم به ایجاد تغییر در محیط -1طرح محیط های فیزیکی -1تعیین محل مذاکره 

 فن دفاع(د

 رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی کارشناس حقوقی :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69مرداد :     زمان اجرای دوره

 :آموزش نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول 

 عبدالرسول غزالی

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب

 

 

 

 



 

56 
 

 

 
 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

 (11/41کد )ین نگارش حقوقی یآ :  عنوان دوره آموزشی
:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

  ارتقاء دانش علمی وعملی  : اهدف کلی آموزش

ه کارگیری قواعد نگارش حق: عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری نواع آنهاب دخواستها وا  .وقی در خصوص دا

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی    2نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 آئین نگارش در خصوص دادخواست وانواع آن:بخش اول 
 نحوه تنظیم دادخواست اداری:نحوه تنظیم دادخواستهای خانوادگی، فصل سوم -نحوه تنظیم دادخواستهای حقوقی ، فصل دوم -فصل اول

 آئین نگارش در خصوص دادخواست وانواع آن: بخش دوم
 نحوه نگارش درخواستهای ثبتی اداری:نحوه نگارش درخواستهای خانوادگی، فصل سوم -نحوه نگارش درخواستهای حقوقی ، فصل دوم -فصل اول

 ایر مکاتبات حقوقیآئین نگارش س: بخش سوم

 نحوه وتنظم صورت جلسات حقوقی:نحوه تنظیم وارسال اظهار نامه ،فصل دوم-فصل اول

 

 رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی کارشناس حقوقی :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 باالترکارشناسی ارشد و : شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69شهریور   :     اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 ینیبپیش  تلفیق بودجه ریزی ،برنامه ریزی و :  عنوان دوره آموزشی

 (45/19کد)

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

  ارتقاءدانش علمی و عملی  : اهدف کلی آموزش

 .بتوانندنسبت به تهیه وتدوین برنامه های راهبردی اقدام کنندفراگیران بایستی در پایان دوره : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی    2نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

مبانی برنامه ریزی راهبردی-6   اصول و 
 فرآیند برنامه ریزی راهبردی-1
 تهیه وتدوین برنامه های راهبردی-9

 روش های نوین بودجه ریزی-4

ر-1  روش های پیش بینی شناو
 وپیش بینیتلفیق بودجه ریزی ،برنامه ریزی -1

 تهیه و تدوین مدل جامع مدیریت عملکرد سازمانی-3

 رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

بودجه :مشاغل شرکت کنندگان  :رتبه شغلی کارشنا س برنامه و 

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسیدست کم پنج : شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 این مرکز

 69مهر   :     اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال
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 دوره آموزشی مشخصات

 «د»فرم 
 

 (49/19کد()1)بودجه ریزی  و پیش بینی شناور :  عنوان دوره آموزشی
:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

  ارتقاء دانش علمی وعملی  : اهدف کلی آموزش

به سمت روش های نوین بودجه ریزی و شناخت روش های آشنایی با چگونگی گذر از بودجه ریزی سنتی و حرکت : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 پیش بینی شناور به عنوان روسپشهای نوین پیش بینی و همچنین شناخت ابزارها و روش های حسابداری مدیریت

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی    2نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 ضرورت تغییر نظام بودجه ریزی سنتی به پیش بینی شناور 
 بررسی نقش بودجه در سازمان ها.1
 ابزارها وروشهای مدیریتی نوین برای گذر از روش های سنتی بودجه ریزی . 9

 ریزی حرکت به سمت اجرای فراسوی بودجه.4
 روش های نوین هدف گذاری وارزیابی عملکرد.1
 بررسی عوامل اثر گذار در بهبود پیش بینی .1
 برسی روش های پیش بینی و تطبیق دوره های زمانی پیش بینی شناور با دوره های زمانی فعالیت در سازمان ها.3

 روش های آماده سازی وطراحی روش پیش بینی شناور.2
 و فرآیند پیش بینی شناور((ABBبر قراری پیوند بین بودجه ریزی بر مبنای فعالیت .3

 بر قراری پیوند بین پیش بینی شناور و برنامه بردی راهبردی.62
 مدیریت و کنترل اجرای روش پیش بینی شناور .66
 برقراری پیوند بین پیش بینی شناور وگزارش دهی مالی.61

 رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :کنندگانمقطع تحصیلی شرکت 

بودجه :مشاغل شرکت کنندگان  :رتبه شغلی کارشنا س برنامه و 

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام دارا بودن :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69مرداد     :     اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 
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 دوره آموزشیمشخصات 

 «د»فرم 
 

 (4/19کد)بودجه ریزی عملیاتی  :  عنوان دوره آموزشی
:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

  ارتقاء دانش علمی وعملی  : اهدف کلی آموزش

استقراربودجه ریزی بر مبنای عملکرددر سازمان و آشنایی شرکت کنندگان با سیر تحول نظام بودجه ریزی،الزامات : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری
ای فعالیتدستگاه اجرایی  ،چالش های مربوط به بودجه وفرایندهای هزینه یابی بر مبن

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی    61نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 دردنیا وایران سیر تحول نظام بودجه ریزی -
 نظام برنامه ریزی در نظام بودجه ریزی عملیاتی-
 نظام تحلیل هزینه ها و هزینه یابی در نظام بودجه ریزی عملیاتی-
 عملیاتیمدیریت عملکرد در نظام بودجه ریزی -

 مدیریت تغییر نظام بودجه ریزی از شکل سنتی به عملیاتی -
 نظام پاسخگویی در در نظام بودجه ریزی عملیاتی-
 ن-

 رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

بودجه :مشاغل شرکت کنندگان  :رتبه شغلی کارشنا س برنامه و 

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69مهر  :     اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 
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 دوره آموزشی مشخصات

 «د»فرم 

 

اصول نظارت هوشمندو غیر سیستمی بر بهره  :  عنوان دوره آموزشی

 1سطح   برداری از آرشیو الکترونیک اسناد هویتی

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 باال بردن آگاهی و دانش تخصصی در زمینه اسناد هویتی : اهدف کلی آموزش

 کسب توانمندی در نظارت بر آرشیو الکترونیک  : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی         2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 اهدافت و اصول نظارت هوشمند .6

 (dcu)ارتقاء و ضریب امنیت و ارتقاء کیفیت تکمیل اطالعات سامانه ارائه خدمات هویتی  .1

 تبیین سطوح نظارت .9

 داده های نظارتی هوشمند و راستی آزمایی داده ها
 

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :تحصیلی شرکت کنندگانمقطع 

 (بجز مدیران میانی و پایه  کلیه پست های زیر مجموعه)کارشناس امور ثبت احوال  :مشاغل شرکت کنندگان
 ( پایهبجز مدیران میانی و  کلیه پست های زیر مجموعه)  کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

  :آموزشیمنابع و محتوای 

اسناد باال دستی، برنامه راهبردی سازمان و 
 و جزوه استاد 31برنامه سال 

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69مرداد  :      زمان اجرای دوره

 :آموزش نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول 

 عبدالرسول غزالی
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 دوره آموزشی مشخصات

 «د»فرم 

آرشیو الکترونیک اصول نظارت بر الحاق ضمائم  :  عنوان دوره آموزشی

   اسناد هویتی

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 باال بردن آگاهی و دانش تخصصی در زمینه اسناد هویتی : اهدف کلی آموزش

اسناد هویتی : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری الحاق ضمایم   ایجاد توانمندی در شیوه 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی         1نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 الزام و اهمیت الحاق ضمائم و آثار حقوقی، سیاسی و اجتماعی ضمائم اسناد هویتی .6

 تعیین و تبیین ضمائم ضروری اسناد هویتی .1

 تعریف ناظران  .9

 بر آن بهره برداری از آرشیو الکترونیکی و تأثیر ضمائم اسناد هویتی
 

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

بجز مدیران میانی  کلیه پست های زیر مجموعه)امور ثبت احوالو مامور کارشناس  :مشاغل شرکت کنندگان
 ( بجز مدیران میانی و پایه کلیه پست های زیر مجموعه)  کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال(و پایه 

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

  :منابع و محتوای آموزشی

اسناد باال دستی، برنامه راهبردی سازمان و 
 و جزوه استاد 31برنامه سال 

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

   69شهریور     :    اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

بهره برداری از آرشیو الکترونیک ورویکردهای الزام  :  عنوان دوره آموزشی

 1سطح  آور فنی وحقوقی

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 باال بردن آگاهی و دانش تخصصی در زمینه اسناد هویتی : اهدف کلی آموزش

به شیوه  قانونمند  : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری  کسب توانمندی در به کارگیری سامانه ارائه خدمات هویتی 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :زشیسرفصل های آمو
 

 (dcu)ارتقاء و امنیت سامانه ارائه خدمات هویتی  .6

 و ارتقاء امنیت و کیفیت اطالعات تکمیلی ( dcu)تکمیل اطالعات سامانه ارائه خدمات هویتی  .1

 ( dcu)آشنایی با زیر سیستم های سامانه ارائه خدمات هویتی  .9

 آشنایی با قانون جرائم رایانه ای

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

بجز مدیران میانی  کلیه پست های زیر مجموعه)امور ثبت احوالو مامور کارشناس   :مشاغل شرکت کنندگان
 بجز مدیران میانی و پایه کلیه پست های زیر مجموعه)  احوالکارشناس امور پردازش اطالعات ثبت (و پایه 

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

چهار چوب نظام دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

سند چشم انداز کشور، سند چشم انداز سازمان 
 و جزوه استاد 6424در کرانه 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69شهریور    :    زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65  :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

:دورهنوع   EQC)کنترل کیفی بر نحوه اخذ کارت هوشمند ملی :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 باال بردن آگاهی و دانش تخصصی در زمینه اسناد هویتی : اهدف کلی آموزش

 به دست آوردن توانایی در  احراز هویت اشخاص : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی         2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
 راستی آزمایی اطالعات دریافتی شهروندان در فرآیند ثبت نام کارت هوشمند ملی .6

 1و  6تبیین و شرح وظایف کاربران سطوح  .1

 احراز هویت و احراز تعلق در کنترل کیفی
 

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 (بجز مدیران میانی و پایه  کلیه پست های زیر مجموعه)امور ثبت احوالومامور کارشناس  :مشاغل شرکت کنندگان
 ( بجز مدیران میانی و پایه کلیه پست های زیر مجموعه)  کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال

 :شغلیرتبه 

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

چشم انداز سازمان و برنامه راهیردی سال سند 
 و جزوه استاد 31

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

  69مهر   :      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65  :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

آشنایی با اصول وضوابط انتخاب نام ووظایف کمیته  :  عنوان دوره آموزشی

  مشورتی نام سازمانهای 

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 باال بردن آگاهی و دانش تخصصی در زمینه اسناد هویتی : اهدف کلی آموزش

  قوانین و مقررات در انتخاب نامبه کارگیری :  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          1نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 فرهنگ نامگذاری مبتنی بر مدل و الگوهای نام گذاری  .6

 اصول و ساختار کمیته های مشورتی نام .1

 قوانین و مقررات مترتب بر انتخاب نام  .9

 خدمات الکترونیکی نام  .4

 الزام پیروی از دستور خط معیار
 

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

مدیران میانی بجز  کلیه پست های زیر مجموعه)امور ثبت احوالو مامور کارشناس  :مشاغل شرکت کنندگان
 بجز مدیران میانی و پایه کلیه پست های زیر مجموعه)  کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال(و پایه 

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

اسناد باال دستی ، : منابع و محتوای آموزشی

دستورالعمل های مربوط و شیوه نامه پژوهشی 
 در سازمان

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

  69آبان     : زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

 

:نوع دوره  تغییر نام ومصوبات شورای عالی ثبت احوال :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 در زمینه اسناد هویتی کارشناسانباال بردن تراز دانش  : اهدف کلی آموزش

تغییر نام توانمندی  ایجاد : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری  در شیوه عملکرد 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          1نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
 مقررات تغییر نام و مصوبات شورای عالی ثبت احوال .6

 نظارت هوشمند و چشمی بر عملکرد تغییر نام واحدهای اجرایی

 

 هاکلیه رشته :  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

بجز مدیران میانی و  کلیه پست های زیر مجموعه)امور ثبت احوالو مامور کارشناس : مشاغل شرکت کنندگان
 بجز مدیران میانی و پایه کلیه پست های زیر مجموعه)  کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال(پایه 

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

اسناد باال دستی ، : منابع و محتوای آموزشی
دستورالعمل های مربوط و شیوه نامه پژوهشی 

 سازماندر 

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69آذر      : اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 دوره آموزشیمشخصات 

 «د»فرم 
در انتخاب نام (رفولوژیوم)بررسی ساخت واژه  :  عنوان دوره آموزشی

  خانوادگی

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 باال بردن آگاهی و دانش تخصصی در زمینه اسناد هویتی : اهدف کلی آموزش

  در گزینش نام مناسب و راهنمایی درخواست کنندگان نامکسب توانمندی :  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          1نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 (مورفولوژی)صرف  / آشنایی با مبانی ساخت واژه  .6

 آوایی، معنایی و ساختاری نام خانوادگی های انتخابیتلفیق 

 

 هاکلیه رشته :  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

بجز مدیران میانی  کلیه پست های زیر مجموعه)امور ثبت احوالو مامور کارشناس  :مشاغل شرکت کنندگان
 بجز مدیران میانی و پایه کلیه پست های زیر مجموعه)  کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال(و پایه 

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

اسناد باال دستی ، : منابع و محتوای آموزشی
دستورالعمل های مربوط و شیوه نامه پژوهشی در 

 نسازما

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69دی    : زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
:نوع دوره  نام خانوادگیتغییر مقررات ناظر بر  قانون و :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 بردن آگاهی و دانش تخصصی در زمینه اسناد هویتیباال  : اهدف کلی آموزش

  قوانین و مقررات  در گزینش نام خانوادگیبه کارگیری :  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          1نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
 قوانین ناظر بر تغییر نام خانوادگی .6

 مصوبات شورای عالی ثبت احوال و دستورالعمل های جاری .1

 خانوادگیدفاتر نام  .3
 

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

بجز مدیران میانی  کلیه پست های زیر مجموعه)امور ثبت احوالو مامور کارشناس   :مشاغل شرکت کنندگان
 بجز مدیران میانی و پایه مجموعهکلیه پست های زیر )  کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال(و پایه 

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 کارکنان دولتآموزش 

اسناد باال دستی ، : منابع و محتوای آموزشی
دستورالعمل های مربوط و شیوه نامه پژوهشی 

 در سازمان
 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

  69مهر   : زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
اصول و توصیه هایی برای نظام آمار حیاتی  :  عنوان دوره آموزشی

(CRVC )1سطح  در راستای بهبود کیفیت آماری 

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 باال بردن آگاهی و دانش تخصصی در زمینه اسناد هویتی : اهدف کلی آموزش

آمارهای  حیاتی  برپایه مأموریت های سازمان:  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری تولید   کسب توانمندی در 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 تعاریف، مفاهیم و کاربردهای آمار حیاتی .6

 آشنایی با نظام  آمار حیاتی  .1

 و مؤلفه های کیفی در نظام آمار حیاتیآشنایی با مفاهیم  .9

 ثبت احوال به عنوان منبعی از آمار حیاتی

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

بجز مدیران میانی  کلیه پست های زیر مجموعه)امور ثبت احوالو مامور کارشناس   :مشاغل شرکت کنندگان
 بجز مدیران میانی و پایه کلیه پست های زیر مجموعه)  کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال(پایه و 

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام دارا بودن :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

اسناد باال دستی ، : منابع و محتوای آموزشی
دستورالعمل های مربوط و شیوه نامه پژوهشی 

 در سازمان
 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69بهمن     : زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 تخصصی اسناد هویتی  دوره های آموزشی .پ
 (مدیران میانی وپایه)
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

:نوع دوره  آشنایی با امور هویتی ایرانیان خارج از کشور :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 در زمینه اسناد هویتی مدیرانباال بردن تراز دانش  : اهدف کلی آموزش

  بهره گیری منطقی و قانونمند از اسناد ثبت احوال:  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          2نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 ثبت والدت و وفات در نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور .6

 331ماده  1نحوه تنظیم سند و صدور شناسنامه افراد مشمول بند  .1

 انتخاب نام در نمایندگی های جمهوری اسالمی در خارج از کشور .9

 صدور گواهی تجرد

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 (پست های مدیر میانی و پایه)کارشناس امور ثبت احوال  :مشاغل شرکت کنندگان

 ( پست های مدیر میانی و پایه)  کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال

 :رتبه شغلی

 :مدرسان شرایط

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

قانون ثبت احوال ،  :منابع و محتوای آموزشی

مجموعه دستورالعمل های مصوب شورای عالی ثبت 

احوال، رویه های سجلی و آیین نامه های مصوب، بخش 
 نامه های ریاست محترم سازمان

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69مرداد         :اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65 :صویبتاریخ ت
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

مصوبات شورای عالی ثبت احوال در خصوص  :  عنوان دوره آموزشی

  وظایف امور اسناد هویتی ایرالنیان خارج از کشور

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 قوانین و مقرراتدر زمینه  مدیرانباال بردن تراز دانش  : اهدف کلی آموزش

  قوانین  و مقررات ثبت احوالبهره گیری منطقی و قانونمند از :  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          1نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 م.ق 331ماده  1دستورالعمل تنظیم سند و صدور شناسنامه زنان خارجی مشمول بند  .6

 نمایندگی های جمهوری اسالمی در خارج از کشوردستورالعمل انتخاب نام در  .1

 دستورالعمل صدور گواهی تجرد .9

 دستورالعمل نحوه تنظیم اسناد سجلی و صدور شناسنامه در نمایندگی های جمهوری اسالمی در خارج از کشور

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

ثبت احوال :شرکت کنندگانمشاغل   (پست های مدیر میانی و پایه)کارشناس امور 

 (پست های مدیر میانی و پایه)  کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

قانون ثبت احوال ،  :منابع و محتوای آموزشی

مجموعه دستورالعمل های مصوب شورای عالی ثبت 

احوال، رویه های سجلی و آیین نامه های مصوب، بخش 
 محترم سازماننامه های ریاست 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

  69     شهریور :       اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65  :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

اصول نظارت هوشمند وغیر سیستمی بر بهره  :  عنوان دوره آموزشی

 4سطح  برداری ازآرشیو الکترونیک اسناد هویتی

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 در زمینه اسناد هویتی مدیرانباال بردن تراز دانش  : اهدف کلی آموزش

  ایجاد توانمندی در نظارت و کنترل بهره برداری از آرشیو:  عملکردی/آموزشی رفتاریاهداف 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          1نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 اهداف و اصول نظارت هوشمند  .6

 ارتقاء ضریب امنیت تکمیل اطالعات سامانه ارائه خدمات هویتی و نظارت هوشمند .1

 سطوح نظارت و نظارت بر عملکرد ناظران .9

  ضرورت پایش عملکرد کاربران

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :کنندگانمقطع تحصیلی شرکت 

 (پست های مدیر میانی و پایه)کارشناس امور ثبت احوال  :مشاغل شرکت کنندگان

 (پست های مدیر میانی و پایه)  کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 و باالتر کارشناسی ارشد: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

قانون ثبت احوال ،  :منابع و محتوای آموزشی

ثبت مجموعه دستورالعمل های مصوب شورای عالی 

احوال، رویه های سجلی و آیین نامه های مصوب، بخش 
 نامه های ریاست محترم سازمان

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69مرداد     :     زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65  :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

ورویکرد های الزام بهره برداری از آرشیو الکترونیک  :  عنوان دوره آموزشی

 4سطح  آور فنی و حقوقی

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 در زمینه اسناد هویتی مدیرانباال بردن تراز دانش  : اهدف کلی آموزش

  ایجاد توانمندی در پایش قانونمند بهره برداری از آرشیو الکترونیک:  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی         1نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 (dcu)ارتقاء امنیت سامانه ارائه خدمات هویتی  .6

 امنیت و کیفیت اطالعات تکمیلیو ارتقاء ( dcu)تکمیل اطالعات سامانه ارائه خدمات هویتی  .1

ماندهی و پاالیش اطالعات کاربران  .9  ضرورت سا

 پایش و نظارت هوشمند و دستی بر عملکرد کاربران  .4

 (dcu)زیر سیستم های سامانه ارائه خدمات هویتی  .1

 ن و مقررات جاریبازنگری و اصالح فرآیندهای ارائه خدمات اسناد هویتی مبتنی بر رویکردهای فنی سامانه با توجه به قانو .1

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 (پست های مدیر میانی و پایه)کارشناس امور ثبت احوال  :مشاغل شرکت کنندگان

 (پست های مدیر میانی و پایه)  کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال

 :رتبه شغلی

 :مدرسانشرایط 

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

قانون ثبت احوال ،  :منابع و محتوای آموزشی

مجموعه دستورالعمل های مصوب شورای عالی ثبت 

احوال، رویه های سجلی و آیین نامه های مصوب، بخش 

 نامه های ریاست محترم سازمان

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69  مهر :      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

اصول و توصیه هایی برای نظام آمار حیاتی  :  عنوان دوره آموزشی

(CRVC ) 4سطح  راستای بهبود کیفیت آماریدر 

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 باال بردن آگاهی و دانش تخصصی در زمینه اسناد هویتی : اهدف کلی آموزش

  توانمندی در نطارت بر شیوه تولید آمار های جمعیت:  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          1نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
 تعاریف، مفاهیم و کاربردهای آمار حیاتی .6

 آشنایی با نظام  آمار حیاتی .1

 در نظام آمار حیاتیآشنایی با مفاهیم و مؤلفه های کیفی  .9

 ثبت احوال به عنوان منبعی از آمار حیاتی .4

 راهبردهای پیشنهادی برای بهبود ثبت احوال و نظام آمار حیاتی
 

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 (مدیر میانی و پایهپست های )کارشناس امور ثبت احوال  :مشاغل شرکت کنندگان

 (پست های مدیر میانی و پایه)  کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام دارا بودن گواهی نامه :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

اسناد باال دستی ، : منابع و محتوای آموزشی
دستورالعمل های مربوط و شیوه نامه پژوهشی 

 در سازمان
 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69آذر     : زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 شناسنامه دوره های آموزشی.ت

 تخصصی فناوری اطالعات 
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

:نوع دوره سامانه های کارت هوشمند ملی آشنایی با:  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی تصدی شغل بدو توجیهی

 فناوری اطالعات و کارت ملی هوشمنددر زمینه  مدیرانباال بردن تراز دانش  : اهدف کلی آموزش

  ایجاد توانمندی در نظارت بر به کارگیری سامانه کارت ملی هوشمند:  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی        12نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
 سامانه پورتال کارت ملی هوشمند -

 9Sمدیریت پشتیبانی خدمات سامانه ی  -

 سامانه پورتال کارت ملی هوشمند -

 CCOS  کارت ملی هوشمندسامانه  -

 DPISسامانه خدمات پس از تحویل   -

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 (کلیه پسته های زیر مجموعه) کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال  :مشاغل شرکت کنندگان
 (کلیه پست های زیر مجموعه)کاردان امور پردازش اطالعات ثبت احوال( کلیه پست های زیر مجموعه)اپراتور

 :رتبه شغلی

 :مدرسانشرایط 

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 هوشمند ملیکتب و جزوات کارت 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69اردیبهشت :     اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 شخصات دوره آموزشیم

 «د»فرم 

:نوع دوره آشنایی باکاربرد کارت هوشمند ملی :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 فناوری اطالعات و کارت ملی هوشمنددر زمینه  کارکنانباال بردن تراز دانش  : اهدف کلی آموزش

  توانمندی در به کارگیری سامانه کارت ملی هوشمندایجاد :  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی        12نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
 کارت هوشمند ملی -

 هویت الکترونیک -

 کارت هوشمند ملی کاربردهای اصلی -

  کاربردهای میتنی بر اصلی -

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :تحصیلی شرکت کنندگانمقطع 

 :رتبه شغلی و کلیه پست ها کلیه مشاغل  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 کتب و جزوات کارت هوشمند ملی

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69تیر    :       اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 شخصات دوره آموزشیم

 «د»فرم 
 

:نوع دوره امنیت کارت هوشمند ملی :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 فناوری اطالعات و کارت ملی هوشمنددر زمینه  کارکنانباال بردن تراز دانش  : اهدف کلی آموزش

 در شناسایی کارت های مجعولایجاد توانمندی  :  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی        61نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 تعاریف و اصطالحات مربوط به کارت هوشمند

 آشنایی با اجزای تشکیل دهنده کارت
 فناوری بیومتریک و کاربرد آن در  کارت هوشمند ملی

 ویژگی های امنیتی روی کارت

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 (کلیه پسته های زیر مجموعه) کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال  :مشاغل شرکت کنندگان
 (کلیه پست های زیر مجموعه)کاردان امور پردازش اطالعات ثبت احوال( کلیه پست های زیر مجموعه)اپراتور

 :رتبه شغلی

 :مدرسانشرایط 

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 هوشمند ملیکتب و جزوات کارت 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

  69   مهر:      اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 دوره آموزشی شخصاتم

 «د»فرم 
 

آشنایی با مفاهیم امضای دیجیتال و زیر ساخت کلید  :  عنوان دوره آموزشی

 عمومی

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 فناوری اطالعات و کارت ملی هوشمنددر زمینه  کارکنانباال بردن تراز دانش  : اهدف کلی آموزش

 ایجاد توانمندی شغلی :  عملکردی/رفتاریاهداف آموزشی 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی        61نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 امنیت و زیرساخت کلید عمومی
 تعاریف و اصطالحات

 ارائه تاریخچه وضرورت آن ، روش های کالسیک و مدرن: رمزنگاری

  HASHالگوریتم های 

 گواهی و امضای دیجیتال
 زیرساخت کلید عمومی و کارت هوشمند ملی

 
 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 (کلیه پسته های زیر مجموعه) کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال  :مشاغل شرکت کنندگان
 (مجموعهکلیه پست های زیر )کاردان امور پردازش اطالعات ثبت احوال (کلیه پست های زیر مجموعه)اپراتور

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :آموزشیمنابع و محتوای 

مورخ  641233منابع پیشنهادی بخشنامه 

12/66/6939 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69   آبان :       زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب

 

 



 

81 
 

 

 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

:نوع دوره NET. میمفاه و یسینو برنامه :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی تصدی شغلبدو  توجیهی

 سطح دانش و مهارت کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای        ءارتقا : اهدف کلی آموزش

       در زمینه برنامه نویسیکسب توانمندی  شغلی و حرفه ای  :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی                  94نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
 
 

Module 6: Getting Started 
Module 1: Working with Forms and Controls 

Module 9: Using Variables and Arrays 

Module 1: Decision Structures and Loops 
Module 1: Validating User Input 

Module 3: Handling Errors and Exceptions 
Module 2: Enhancing the User Interface 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان فوق دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :شغلیرتبه    ،کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال  سیستم نویس برنامه :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

مورخ  641233پیشنهادی بخشنامه منابع 

12/66/6939 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

     الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر   
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69مرداد    :     زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب



 

82 
 

 

 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

 Java میمفاه و یسینو برنامه :  عنوان دوره آموزشی

 

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 

 در زمینه برنامه نویسیکسب توانمندی  شغلی و حرفه ای   :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی                  92نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 JavaScript, Browser, and the Web        ،Core JavaScript        ،Object Oriented Techniques and 

JavaScript       ،Windows and Frames         ،Forms and Data        ،XML and DOM  
Cascading Style Sheets and JavaScript    ،Dynamic HTML     ،Establishing Your Toolset  

Good Code Practice     ،Error Handling, Debugging, and Troubleshooting  
Privacy, Security, and Cookies    ،Regular Expressions  

Form Validation  
Making Page Dynamic  

Extension of Core and Browser Objects  
Shopping Cart Application  

Asp.Net, Web Services, and JavaScript 
 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان فوق دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی  سیستم نویس برنامه :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام دارا بودن گواهی نامه تایید :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

مورخ  641233منابع پیشنهادی بخشنامه 
12/66/6939 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69   شهریور :     زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

:نوع دوره (CISCOشبکه های پیشرفته )CCNA :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای   ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 

 مدیریت شبکهایجاد توانمندی در   :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی     12نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
 Switching 

Virtual LANs 
Network Introduction 

The TCP/IP  
OSI Networking Models 

Routing 
 (RIP) 

 (OSPF) 
          (EIGRP) 

Security 
Scaling IPV1 Addressing 

WAN 
 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان فوق دیپلم و باالتر :کنندگانمقطع تحصیلی شرکت 

 :رتبه شغلی ثبت ا حوالپردازش اطالعات  امور کارشناس  ،سیستم نویس برنامه :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 مدرک کارشناسیدست کم پنج سال سابقه تدریس برای : شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

مورخ  641233منابع پیشنهادی بخشنامه 
12/66/6939 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

     الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر   
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این : مجریان آموزش

 مرکز

 69مهر     :      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65 :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

:نوع دوره    میکروتیک :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای   ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 

 استفاده از روتر میکروتیک برای مدیرت سرویس اینترنت  :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی     42نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
 

Mikrotik  Router OS Introduction 

 Mikrotik  Router OS Firewall 
Mikrotik  Router OS QOS 

Mikrotik  Router OS Network Management 
Mikrotik  Router OS Wireless 
Mikrotik  Router OS Briging 

Mikrotik  Router OS Routing 
Mikrotik  Router OS Tunnels 

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان و باالترلیسانس  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

و کارشناس امور ثبت احوال  ثبت ا حوالپردازش اطالعات  امور کارشناس :مشاغل شرکت کنندگان

 ستاد

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

مورخ  641233منابع پیشنهادی بخشنامه 
12/66/6939 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69آبان   :      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65 :تاریخ تصویب

 

  



 

85 
 

 

 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

 مفاهیم و روش های تحلیل و طراحی نرم افزار :  عنوان دوره آموزشی

 

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 طراحی نرم افزاردر زمینه کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای   :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی                  92نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 ::سرفصل های آموزش
By the end of the course the delegate will be able to 

 Explain the importance of linking requirements to the Business Case  

 Describe the roles and responsibilities of key stakeholders in the requirements engineering process  
 Explain the use of a range of requirements elicitation techniques and the relevance of  the techniques to business situations  

 Analyse, prioritise and organise elicited requirements 

 Document requirements  

 Identify problems with requirements and explain how  requirements documentation may be improved  

 Create a model of the features required from a system  

 Interpret a model of the data requirements for an information system Describe the principles of Requirements Management and 

explain the importance of managing requirements  

 Describe the use of tools to support Requirements Engineering  

 Explain the process and stakeholders involved in Requirements Validation  

Course Contents: 
 

Course Structure 
• Module 1 - Introduction to Requirements Engineering (%5) 

• Module 2 - Hierarchy of requirements (105) 
• Module 3 - Stakeholders in the requirements process (%5) 
• Module 4 - Requirements Elicitation (205) 
• Module % - Use of models in Requirements Engineering (105) 

• Module 6 - Requirements Documentation (1%5) 
• Module 7 - Requirements Analysis (205) 
• Module 8 - Requirements Validation (%5) 

• Module 9 - Requirements Management (105) 

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان فوق دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی   کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 ارشد و باالترکارشناسی : شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

مورخ  641233منابع پیشنهادی بخشنامه 
12/66/6939 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این : مجریان آموزش

 مرکز

 69آذر    :     زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65 :تاریخ تصویب
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 دوره آموزشی شخصاتم

 «د»فرم 
 

:نوع دوره CEH شبکه در نفوذ با مقابله :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

      اتیعمل کنترل ستمیس لیتحل و هیتجز یحقوق یمبانسطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

     زاتیتجه انتخاب و یسینو برنامه در  کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای  :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی                  42نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

6- Linux Commands 
 1- Foot Printing 

 9- Scanning 
 4- Enumeration 
 1- Vulnerabilities Assessment 

 1- Gaining Access 
 3- Escalating Privilege 

 2- Creating Backdoors 
 3- Virus – Trojan  

62- DOS Attack 

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان فوق دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

   کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال :مشاغل شرکت کنندگان
 

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 سابقه تدریس برای مدرک کارشناسیدست کم پنج سال : شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

مورخ  641233منابع پیشنهادی بخشنامه 
12/66/6939 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 این مرکز

 69دی  :    زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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دوره آموزشیشخصات م  

 «د»فرم 
 

:نوع دوره Network Management :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای        ءارتقا : اهدف کلی آموزش

       در زمینه مدیریت شبکهکسب توانمندی   :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی                  12نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

MikroTik RouterOS Introduction 
MikroTik RouterOS Firewall 

MikroTik RouterOS QoS 
Mikrotik RouterOS Network Management 
MikroTik RouterOS Wireless 

MikroTik RouterOS Bridging 
MikroTik RouterOS Routing 

MikroTik RouterOS Tunnels 
Cisco Ethernet LANs and Switches 
Cisco Implementing IP Version 4 

Cisco LAN Switching 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان فوق دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی   ،کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال  سیستم نویس برنامه :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب :  :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 نظام آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

مورخ  641233منابع پیشنهادی بخشنامه 
12/66/6939 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

     الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر   
کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این  مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال: مجریان آموزش

 مرکز

 69بهمن     :   زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65  :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
:نوع دوره (CISCOدوره امنیت تجهیزات)CCSP :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی تصدی شغلبدو  توجیهی

 سطح دانش و مهارت کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای   ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 

 ایجاد توانمندی در مدیریت شبکه  :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی     12نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
 Protect Productivity 

Mitigate Threats 

Reduce Costs 
Cisco Router IOS(ISR) 
Catalyst Switch Security Future 

Adaptive Security Appliance(ASA) 
Secure VPN Connectivity 

Instruction Prevention System (IPS) 
Cisco Security Agent 
Security Interprise and Divice Management 

Network Admission Control(NAC) as well as Techniques to Optimise These Technologies in a Single  
Integrate Network Security Solotion 

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان فوق دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

ثبت ا پردازش اطالعات  امور کارشناس  کارشناس امور ثبت احوال ستاد  :مشاغل شرکت کنندگان
 ستاد حوال

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 تدریس برای مدرک کارشناسیدست کم پنج سال سابقه : شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

مورخ  641233منابع پیشنهادی بخشنامه 
12/66/6939 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

  69اسفند   :      زمان اجرای دوره

 :مسؤول آموزش  نام و نام خانوادگی باالترین مقام

 عبدالرسول غزالی

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65  :تاریخ تصویب
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 تخصصی الزامی فناوری دوره های آموزشی. ث

 (کارشناسان)اطالعات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

 

 
 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

:نوع دوره مدیریت فرآیندهای سازمانی:  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 باال بردن سطح علمی فراگیران در خصوص مدیریت فرآیندهای سازمانی : اهدف کلی آموزش

 بهبودومدیریت فرآیندهای کسب و کار با تاکید بر توسعه دولت الکترونیک:  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی         61نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
 اصول و مفاهیم نگاه فرآیندی  -

 (BPM)مدیریت فرآیندهای کسب و کار  -

 مدل سازی ،کنترل ومدیریت فرآیندها در سازمان -

 (BPMS)سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار -

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات،مدیران وکارشناسان حوزه بهبود   :مشاغل شرکت کنندگان
 روش ها و فرآیندها

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 کارشناسیدست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک : شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

  :منابع و محتوای آموزشی
 

مورخ  641233منابع پیشنهادی بخشنامه 
12/66/6939 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 4969مرداد :     اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65  :تاریخ تصویب
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دوره آموزشی مشخصات  

 «د»فرم 

:نوع دوره معماری فناوری اطالعات سازمانی:  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 باال بردن سطح علمی فراگیران در خصوص معماری فناوری اطالعات سازمانی : اهدف کلی آموزش

 فناوری اطالعات با کسب و کار جهت بهبود کارائی و بازدهیهم راستا نمودن :  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی         12نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 فناوری اطالعات سازمانی مبانی و کاربرد معماری -

 آشنایی با چارچوب ها و متدولوژی های معماری سازمانی   -

 مدل بلوغ توانمند سازی معماری سازمانی   -

 کار عملی با ابزارهای مدلسازی د معماری -

 آشنایی با اصول ،مفاهیم و پروتکل های معماری سرویس گرا  -

 کاربردسرویس گرایی درتعامل پذیری بین سازمانب و استقرار دولت الکترونیک -

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

وکارشناسان حوزه بهبود مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات،مدیران   :مشاغل شرکت کنندگان
 روش ها و فرآیندها

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 زش کارکنان دولتآمو

  :منابع و محتوای آموزشی
 

مورخ  641233منابع پیشنهادی بخشنامه 
12/66/6939 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 4969مرداد :     اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65: تاریخ تصویب
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 دوره آموزشیمشخصات 

 «د»فرم 

:نوع دوره تحلیل و طراحی سیستم:  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 آشنایی فراگیران با انواع تکنیک های مدل سازی و طراحی سیستم:  اهدف کلی آموزش

 بر متدولوژی های مطرح توسعه سیستم تحلیل و طراحی سیستم های اطالعاتی مبتنی:  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی         61نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
  تحلیل و طراحی سیستم هایآشنایی با انواع متدولوژی تجزیه و  -

 انواع تکنیک های مدلسازی اطالعات -

 UMLمدل سازی و تحلیل شئی گرا با استفاده از -

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات،مدیران وکارشناسان حوزه بهبود   :مشاغل شرکت کنندگان
 روش ها و فرآیندها

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 کارشناسیدست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک : شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

  :منابع و محتوای آموزشی
 

مورخ  641233منابع پیشنهادی بخشنامه 
12/66/6939 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
شور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال  : مجریان آموزش

 این مرکز

 4969آبان :     زمان اجرای دوره

 :آموزش نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول 

 عبدالرسول غزالی

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65: تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

:نوع دوره مهندسی شبکه:  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 کنترل ،مدیریت شبکه های کامپیوتری ،گسترش سیستم های تحت شبکه و اینترنت : اهدف کلی آموزش

 .در پایان دوره بایستی فراگیران با اصول ومبانی مهندسی شبکه آشنایی داشته باشند:  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی         92نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 

 
 شبکه مهندسی اصول و مبانی  -

 مسیریانی سوئیچینگ و -

 امنیت در شبکه های کامپیوتری  -

   یابی شبکهمدیریت،نگهداری و عیب  -

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات،مدیران وکارشناسان حوزه بهبود   :مشاغل شرکت کنندگان
 روش ها و فرآیندها

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

  :منابع و محتوای آموزشی
مورخ  641233منابع پیشنهادی بخشنامه 

12/66/6939 

 :ارزشیابیشیوه های 

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 4969بهمن :     اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65: تاریخ تصویب
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 دوره آموزشیمشخصات 

 

 «د» مفر

:نوع دوره متن باز/مهاجرت به نرم افزارهای آزاد:  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 بومی سازی نرم افزارهادر تمامی سطوح و بهبود کسب و وکار حوزه نرم افزار : اهدف کلی آموزش

 بومی سازی نرم افزارهادر تمامی سطوح و بهبود کسب و وکار حوزه نرم افزار فراگیران باآشنایی : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی         61نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 
 متن باز و زیر ساخت های الزم/ارچوب کلی مهاجرت به نرم افزارهای آزاد هچ -

 متن باز/معرفی وآشنایی با طرح مهاجرت به نرم افزارها ی بومی و آزاد  -

 معرفی طرح عملیاتی مهاجرت و دوران گذار -

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  :تحصیلی شرکت کنندگانمقطع 

مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات،مدیران وکارشناسان حوزه بهبود   :مشاغل شرکت کنندگان

 روش ها و فرآیندها

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 سابقه تدریس برای مدرک کارشناسیدست کم پنج سال : شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

  :منابع و محتوای آموزشی
 

مورخ  641233منابع پیشنهادی بخشنامه 

12/66/6939 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 4969آذر :     زمان اجرای دوره

 :آموزش نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول 

 عبدالرسول غزالی

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65: تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د» مفر

:دورهنوع  مدیریت پروژه های فناوری:  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

  کنترل پروژه های فناوری اطالعات و برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطالعات: اهدف کلی آموزش
نرم افزار های  و اطالعات فرآیندهای مدیریت پروژه و مراحل مدیریت پروژه های فناوری آشنایی فراگیران با: عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 مدیریت پروژه

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی         61نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 فرآیندهای مدیریت پروژه و مراحل مدیریت پروژه های فناوری اطالعات -

 آشنایی با استانداردهاو نرم افزارهای مدیریت پروژه -

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات،مدیران وکارشناسان حوزه بهبود   :مشاغل شرکت کنندگان

 روش ها و فرآیندها

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام دارا :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

منابع پیشنهادی  :منابع و محتوای آموزشی
 12/66/6939مورخ  641233بخشنامه 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 4969دی :     زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65: تاریخ تصویب
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 عمومی فناوری دوره های آموزشی شناسنامه.7

 اطالعات
 (بجز کارکنان رسته فناوری)
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

:نوع دوره اداری کار با رایانه مهارت های حرفه ای و :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 مهارت های حرفه ای واداری کار با رایانه حباال بردن سط: اهدف کلی آموزش

وری سازمانها در راستای ش بهره افزای  ارتقاء سطح توانایی های عمومی کارکنان دولت در استفاده از فناوری اطالعات :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 بهبود ارائه خدمات به مردم

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی                  11نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل های آموزش
 

 واژه پرداز پیشرفته -

 صفحه گسترده پیشرفته -

 ارائه مطالب پیشرفته -

 آشنایی و کار با سیستم اتوماسیون اداری و سامانه ملی و دستگاهی -

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی بجز رسته فناوری اطالعات( هاکلیه پست  :پست ها)  کلیه رشته ها :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

  داشتن تأییدیه از سامانه فناوری اطالعات کارکنان دولت:  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 :منابع و محتوای آموزشی

مورخ  641233منابع پیشنهادی بخشنامه 
12/66/6939 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

     الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر   
کشور یا مؤسسه آموزشی مورد مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 تأیید این مرکز

 69اردی بهشت :      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65:   تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

:نوع دوره در سازمانها امنیت اطالعات شبکه و :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 ایجاد امنیت در فضای تولید و تبادل اطالعات در مقابل حمالت الکترونیک : اهدف کلی آموزش

  آشنایی فراگیران با فضای مجازی ،انواع تهدیدات سایبری  وآشنایی با پلیس فتا : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 فضای سایبری بایی آشنا
 انواع تهدیدات سایبری

 آشنایی با پلیس فتا
 امنیت،حفاظت و نکهداری اطالعات

 فناوری احراز هویت

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی بجز رسته فناوری اطالعات( هاکلیه پست  :پست ها)  کلیه رشته ها  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام دارا بودن :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

مورخ  641233منابع پیشنهادی بخشنامه 

12/66/6939 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69   خرداد:     زمان اجرای دوره

 :آموزش نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول 

 عبدالرسول غزالی

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65: تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

:نوع دوره الکترونیکمفاهیم و کلیات دولت  :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 باال بردن سطح دانش علمی و عملی فراگیران با دولت الکترونیک ومباحث کلیدی دولت الکترونیک : اهدف کلی آموزش

 الزامات آناجرایی نمودن و تحقق نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن :  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 دولت الکترونیک و مباحث کلیدی بایی آشنا
 آشنایی با مدل های توسعه دولت الکترونیکی

 آشنایی با نقشه راه دولت الکترونیک
 کاربردهاو نو آوری ها

 

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی بجز رسته فناوری اطالعات( هاکلیه پست  :پست ها)  کلیه رشته ها  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

مورخ  641233منابع پیشنهادی بخشنامه 

12/66/6939 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69   تیر:     زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65: تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

:نوع دوره مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سیستم های اطالعات سازمانی باال بردن سطح علمی فراگیران در خصوص مدیریت : اهدف کلی آموزش

 دانش بنیان کردن نظام اداری کشور-بهبود محیط کسب و کار دولت با استفاده از فناوری اطالعات  :  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی          64نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
 مدیریت سیستم های اطالعات

 مدیریت فرآیندهای سازمانی 
 آشنایی با مدیریت دانش

 

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :کنندگانمقطع تحصیلی شرکت 

 :رتبه شغلی بجز رسته فناوری اطالعات( هاکلیه پست  :پست ها)  کلیه رشته ها  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 مدرک کارشناسیدست کم پنج سال سابقه تدریس برای : شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

مورخ  641233منابع پیشنهادی بخشنامه 
12/66/6939 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 این مرکز

 69   مرداد:    زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور :  مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65: تاریخ تصویب
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 تخصصی آمار  دوره های آموزشی. چ

 (کارکنان)جمعیتی 
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

:دورهنوع  اصول وتوصیه هایی برای نظام ثبت احوال وآمار حیاتی :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 جمعیتدر زمینه کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای   :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  مجازی                 41نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

 تعاریف و اصول نظام آمار حیاتی
 حیاتی آمارموضوعاتی در زمینه های پوشش نظام 

 ثبت احوال، منبع اصلی آمار حیاتی

 گردآوری، پردازش، ارائه نتایج و انتشار داده های آمارحیاتی
  ثبت احوال و آمارهای حیاتی ثبت محورتضمین کیفیت و سنجش 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

اسی بجز مدیران میانی و پایه کلیه مشاغل :مشاغل شرکت کنندگان  :رتبه شغلی کارشن

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب :  :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 نظام آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 جزوه استاد

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

    الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر    
کشور یا مؤسسه آموزشی مورد مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 تأیید این مرکز

 69آبان   :      اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 دوره آموزشیمشخصات 

 «د»فرم 
 

:نوع دوره تهیه جداول عمر و شاخص های مرگ ومیر :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 شاخص های مرگ ومیر تهیه جداول عمر ودر زمینه کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای   :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  حضوری                 62نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

 شاخص های مرگ و میر
 شاخص های جدول عمر

 محاسبه جدول عمر با نرم افزار

 ارزیابی داده های فوت و محاسبه شاخص های مرگ و میر
 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس تولید و تحلیل آمار و اطالعات  :پست های)  کارشناس امور ثبت احوال :مشاغل شرکت کنندگان

کارشناس مسؤول آمار و اطالعات جمعیتی،کارشناس آمارهای حیاتی و مهاجرت  -جمعیتی و مهاجرت 

،کارشناس و کارشناس مسؤول امور ثبت وقایع حیاتی، کارشناس مسؤول آمارهای حیاتی، کارشناس آمارهای 

ناس انتشار آمارهای حیاتی و مهاجرت، کارشناس تولید موضوعی، کارشناس تحلیل آمارهای حیاتی، کارش

آمارهای حیاتی، کارشناس تحلیل آمارهای جمعیتی و مهاجرت، کارشناس تولید آمارهای جمعیتی و مهاجرت، 

 (،رئیس گروه تولید آمارهای جمعیتی و مهاجرت کارشناس آمار

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 باالترکارشناسی ارشد و : شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 جزوه استاد

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

    الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر    
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69خرداد :      اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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دوره آموزشیمشخصات   

«د»فرم   

آشنایی با طبقه بندی بین المللی بیماری ها  :  عنوان دوره آموزشی

 ومشکالت بهداشتی 

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 زمینه بیماریها و مسائل بهداشتیشغلی و حرفه ای  در کسب توانمندی  :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  حضوری                62نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

 (ICD62)آشنایی با کلیات طبقه بندی بین المللی بیماری ها

 قوانین مربوط به کد گذاری علل فوت
 محدودیت های علل فوت

 رشته هاکلیه :  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس تولید و تحلیل آمار و اطالعات  :پست های)  کارشناس امور ثبت احوال :مشاغل شرکت کنندگان

کارشناس مسؤول آمار و اطالعات جمعیتی،کارشناس آمارهای حیاتی و مهاجرت  -جمعیتی و مهاجرت 

،کارشناس و کارشناس مسؤول امور ثبت وقایع حیاتی، کارشناس مسؤول آمارهای حیاتی، کارشناس آمارهای 

ناس انتشار آمارهای حیاتی و مهاجرت، کارشناس تولید موضوعی، کارشناس تحلیل آمارهای حیاتی، کارش

آمارهای حیاتی، کارشناس تحلیل آمارهای جمعیتی و مهاجرت، کارشناس تولید آمارهای جمعیتی و مهاجرت، 

 (،رئیس گروه تولید آمارهای جمعیتی و مهاجرت کارشناس آمار

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 ترکارشناسی ارشد و باال: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 جزوه استاد

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزثبت احوال و پژوهش سازمان مرکز آموزش : مجریان آموزش

 69مرداد    :    اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 دوره آموزشیمشخصات 

 «د»فرم 
 

:نوع دوره کارگاه آموزشی برآورد سطح و الگوی باروری :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 تحلیل آنسطح وروش های باروری و در زمینه کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای   :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی                  62نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 آشنایی با مفاهیم اساسی  -

 آشنایی با سنجه های باروری -

  روش هاس برآورد و تحلیل باروری -

  

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس تولید و تحلیل آمار و اطالعات  :پست های)  کارشناس امور ثبت احوال :کنندگانمشاغل شرکت 

کارشناس مسؤول آمار و اطالعات جمعیتی،کارشناس آمارهای حیاتی و مهاجرت  -جمعیتی و مهاجرت 

،کارشناس و کارشناس مسؤول امور ثبت وقایع حیاتی، کارشناس مسؤول آمارهای حیاتی، کارشناس آمارهای 

ناس انتشار آمارهای حیاتی و مهاجرت، کارشناس تولید موضوعی، کارشناس تحلیل آمارهای حیاتی، کارش

آمارهای حیاتی، کارشناس تحلیل آمارهای جمعیتی و مهاجرت، کارشناس تولید آمارهای جمعیتی و مهاجرت، 

 (،رئیس گروه تولید آمارهای جمعیتی و مهاجرت کارشناس آمار

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 ترکارشناسی ارشد و باال: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 جزوه استاد

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69آبان    :     اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 دوره آموزشیمشخصات 

 «د»فرم 
 

:نوع دوره Mortpak و  PASSافزارکار با نرم  :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

  PASSکار با نرم افزار در زمینه کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای   :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی                 62نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

 شاخص های والدت و باروری
 محاسبه شاخص های والدت و باروری با نرم افزار

 محاسبه شاخص های مرگ با نرم افزار

 ارزیابی داده های والدت و فوت با استفاده از نرم افزار
 محاسبه با نرم افزارسایر شاخص های جمعیتی و 

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس تولید و تحلیل آمار و اطالعات  :پست های)  کارشناس امور ثبت احوال :مشاغل شرکت کنندگان

کارشناس مسؤول آمار و اطالعات جمعیتی،کارشناس آمارهای حیاتی و مهاجرت  -جمعیتی و مهاجرت 

،کارشناس و کارشناس مسؤول امور ثبت وقایع حیاتی، کارشناس مسؤول آمارهای حیاتی، کارشناس آمارهای 

ناس انتشار آمارهای حیاتی و مهاجرت، کارشناس تولید موضوعی، کارشناس تحلیل آمارهای حیاتی، کارش

آمارهای حیاتی، کارشناس تحلیل آمارهای جمعیتی و مهاجرت، کارشناس تولید آمارهای جمعیتی و مهاجرت، 

  (،رئیس گروه تولید آمارهای جمعیتی و مهاجرت کارشناس آمار

 :رتبه شغلی

 :شرایط مدرسان

 الترکارشناسی ارشد و با: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 جزوه استاد

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 این مرکز

    69دی      :     اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65 :تاریخ تصویب
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 تخصصی آمار  دوره های آموزشی. ح 

 (مدیران)جمعیتی 
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

آشنایی با مفاهیم سیستم های اطالعاتی  :  عنوان دوره آموزشی

 جغرافیایی

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 سیستم های اطالعاتی جغرافیاییدر کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای   :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  حضوری                 62نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

 GISآشنایی با اصول و مبانی 
 و ابزار های مهم GISآشنایی با ویژگی های سامانه اظالعات جغرافیایی

 آشنایی با کاربرد های سیستم های اطالعات جغرافیایی
 سازمان ثبت احوالاهمیت و ضرورت کاربرد اطالعات جغرافیایی در 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

آمار جمعیتیومعاون فنا :مشاغل شرکت کنندگان  :رتبه شغلی ری اطالعات و 

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 تدریس برای مدرک کارشناسیدست کم پنج سال سابقه : شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 جزوه استاد

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

     الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر   
 شور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال ک: مجریان آموزش

 69بهمن    :      اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65  :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

:نوع دوره آشنایی با نظام آمار های ثبتی :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 نظام تولید آمارآمارهای ثبتی و در زمینه کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای   :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  حضوری                 62نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

 آمار ،اهمیت و ضرورت آن
 شیوه های تهیه و تولید آمار

 تعریف آمارهای ثبتی و نظام تولید آن
 نظام آمارهای ثبتی و سرکاری تفاوت های مهم

 اقالم آماری قابل تولید به روش ثبتی، ویژگی ها و مثال ها
 اشکاالت نظام آمارهای ثبتی دستگاه های اجرایی در وضعیت موجود و رفع راهکارهای رفع اشکاالت

 ویژگی های نظام آمارهای ثبتی

 نظام آمارهای ثبتی و نتایج استقرار آن
 ده هاشیوه های مختلف ثبت دا

 انواع سیستم   های اطالعاتی و مروری بر انواع روش شناسی طراحی سیستم های اطالعاتی

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

استان ها و مدیران میانی و  پایه ستاد  :مشاغل شرکت کنندگان  :رتبه شغلی مدیران کل 

 :مدرسانشرایط 

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 جزوه استاد

 :ارزشیابیشیوه های 

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

   الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر     
کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 این مرکز

 69آذر   :      اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 تخصصی ویژه مدرسین دوره های آموزشی. خ

 ورابطین دفاتر پیشخوان
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه ها ،قوانین  :  عنوان دوره آموزشی

 ومقررات ،دستورالعمل ها وفرایندهای مرتبط

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 تبیین نمایند را آموخته شده را برای  کاربران و مدیران فنیمطالب ومباحث  :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی                 1نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل های آموزش

 
 آشنایی با سامانه خدمات شهروندی 

 
 آشنایی با سامانه صدور شناسنامه  -
 
 (pcpos)آشنایی با سامانه نقطه فروش  -
 
  اجرای هماهنگ برنامه آموزشی شامل دستورالعملها ،  فرایندها وسامانه ها -

 

-  
 
 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :تحصیلی شرکت کنندگانمقطع 

 :رتبه شغلی مدرسین دفاتر پیشخوان  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 جزوه استاد

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید ثبت احوال و پژوهش سازمان مرکز آموزش : مجریان آموزش

 این مرکز

 69اردیبهشت  :     اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

پروانه )نحوه ارزیابی دفاتر وروش های صدور مجوز  :  عنوان دوره آموزشی

 (وگواهی نامه

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

کار ه پودمان آموزشی با نحوه ارزیابی دفاتر پیشخوان وچگونگی صدور مجوز آشنا شده و بفراگیران پس از پایان  :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری
 .گیرند 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی                 2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 آشنایی با دستور العمل صدور پروانه 

 آشنایی با دستور العمل صدور گواهینامه -
 (pcpos)آشنایی با سامانه نقطه فروش  -
  

  

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی رابطین دفاتر پیشخوان  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام دارا بودن گواهی نامه :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 جزوه استاد

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 این مرکز

 69  تیر    :    اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65  :تاریخ تصویب
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 دوره آموزشیمشخصات 

 «د»فرم 
 

آشنایی با نحوه نظارت وارزیابی عملکرد دفاتر  :  عنوان دوره آموزشی

 (،هویتی وتخلفاتیمال)پیشخوان 

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 فرا گیرند نحوه نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان را فراگیران :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی                  2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
 آشنایی با دستور العمل نظارت  

 آشنایی با نحوه نظارت فرایندی  -

 آشنایی با نحوه ارزیابی  عملکرددفاتر پیشخوان  -
 چک لیست نظارت  -
 آشنایی با فرایند رسیدگی به تخلفات-

  

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی رابطین دفاتر پیشخوان  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت عمومی وتخصصی در چهار چوب نظام :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آموزش کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 جزوه استاد

 :ارزشیابیشیوه های 

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69 آبان  :     اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مدیریت دوره های آموزشی. د
 (ویژه مدیران میانی)
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

:نوع دوره حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران  :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایراندر زمینه کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای   :عملکردی/رفتاریاهداف آموزشی 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی             2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

  بر پایه سرفصل های مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :شغلیرتبه  مدیران میانی :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نا مه مورد  تایید مرکز آموزش وپژوهش های توسعه و :  :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آینده نگری

تایید مرکز منابع مورد :منابع و محتوای آموزشی

نگری ینده   آموزش وپژوهش های توسعه و آ

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69شهریور  :     اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65  :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

:نوع دوره حقوق اداری  :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 حقوق اداریزمینه در کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای   :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی              2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

  بر پایه سرفصل های مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری -

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی مدیران میانی :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

پژوهش های توسعه و مرکز آموزش وتایید  دارا بودن گواهی نا مه مورد :  :   ویژگی های مهارتی و تخصصی

 آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

منابع مورد تایید مرکز آموزش  جزوه استاد

 وپژوهش های توسعه و آینده نگری

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69مهر   :     اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 دوره آموزشی مشخصات

 «د»فرم 
 

:نوع دوره امنیت و حفاظت اطالعات  :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 امنیت و حفاظت اطالعاتزمینه در کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای   :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی              61نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

  بر پایه سرفصل های مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی مدیران میانی :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

پژوهش های توسعه و مرکز آموزش وتایید  دارا بودن گواهی نا مه مورد :  :  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

منابع مورد تایید مرکز آموزش  جزوه استاد

 وپژوهش های توسعه و آینده نگری

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

  69آذر   :     اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

:نوع دوره بهره وری نیروی انسانی  :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 بهر ه وری از نیروی انسانی شاغل زمینه  درکسب توانمندی  شغلی و حرفه ای   :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی              1نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

  بر پایه سرفصل های مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی مدیران میانی :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

پژوهش های توسعه مرکز آموزش وتایید  دارا بودن گواهی نا مه مورد :  :  :  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

منابع مورد تایید مرکز آموزش وپژوهش های 

 توسعه و آینده نگری

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69   مهر:     اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 دوره آموزشیمشخصات 

 «د»فرم 
 

:نوع دوره تفکر خالق  :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 تفکر خالقزمینه در کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای   :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی              1نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

  بر پایه سرفصل های مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی مدیران میانی :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

پژوهش های توسعه و مرکز آموزش وتایید  دارا بودن گواهی نا مه مورد :  :  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

منابع مورد تایید مرکز آموزش وپژوهش های 

 توسعه و آینده نگری

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 این مرکز

 69شهریور   :     اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
:نوع دوره 1قرآن مدیریت در  :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 کریمآموزه های مدیریتی در قرآن زمینه در کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای   :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی61نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

  بر پایه سرفصل های مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی مدیران میانی :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

پژوهش های توسعه و مرکز آموزش وتایید  دارا بودن گواهی نا مه مورد :  :   ویژگی های مهارتی و تخصصی

 آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

منابع مورد تایید مرکز آموزش وپژوهش های 

 توسعه و آینده نگری

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 این مرکز

 69آبان    :     اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
:نوع دوره مدیریت در نهج البالغه  :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 پایه نهج البالغهآموزه های مدیریتی بر زمینه در کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای   :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی              61نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

  بر پایه سرفصل های مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی مدیران میانی :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

پژوهش های توسعه و مرکز آموزش وتایید  دارا بودن گواهی نا مه مورد :  :  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

منابع مورد تایید مرکز آموزش وپژوهش های 

 توسعه و آینده نگری

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69آذر   :     اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

تمرکز بر )برنامه ریزی در دستگاه های دولتی  :  عنوان دوره آموزشی

 ( فرایند ها

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 مبانی برنامه ریزی در بخش دولتی ، فرایندهای تدوین برنامه و آثار آن در سازمانآشنایی فراگیران با اصول و  :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی               61نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 مدیریت راهبردی و عناصر آن -

 (عوامل داخلی  –محیط خارجی ) شناخت راهبردی  -

 کلیات و اهداف برنامه ریزی راهبردی -

 راهبردها و نحوه تدوین آنها -

 برنامه راهبردی و چگونگی اجرای آن -

 تخصیص منابعبرنامه راهبردی و  -

 (ارزیابی عملکرد ) کنترل و نظارت 
  

  

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی مدیران میانی :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 سابقه تدریس برای مدرک کارشناسیدست کم پنج سال : شرایط تجربی

پژوهش های توسعه و مرکز آموزش وتایید  دارا بودن گواهی نا مه مورد :  :  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

منابع مورد تایید مرکز آموزش وپژوهش های 

 توسعه و آینده نگری

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید زش و پژوهش سازمان ثبت احوال مرکز آمو: مجریان آموزش

 این مرکز

   69دی :   اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 آموزشیمشخصات دوره 

 «د»فرم 
 

:نوع دوره فرایند وفنون تصمیم گیری  :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 ومدلهای تصمیم گیری آشنایی فراگیران با فرایند و فنون تصمیم گیری سازمانی :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی             3نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

 تعارف و مفاهیم تصمیم گیری -

 اهمیت تصمیم گیری -

 انواع شیوه های تصمیم گیری -

 سنتی و جدیدتکنیک ها و فنون تصمیم گیری  -

 عناصر تشکیل دهنده تصمیم گیری -

 فرایند تصمیم گیری در سازمان -

 مدل های تصمیم گیری -

  

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی مدیران میانی :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 ارشد و باالترکارشناسی : شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

داشتن گواهی صالحیت تدریس از مرکز آموزش وپژوهش های توسعه :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

اصول مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی ، تصمیم 

گیری در شرایط گیری در مدیریت، تصمیم 
 بحران

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69بهمن   :     اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مدیریت دوره های آموزشی. ذ
 (ویژه مدیران پایه)
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

:نوع دوره حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران  :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایراندر زمینه کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای   :عملکردی/رفتاریاهداف آموزشی 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی             61نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

  بر پایه سرفصل های مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :شغلیرتبه  مدیران پایه :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

تدریس از مرکز آموزش وپژوهش های مورد تایید دارا بودن گواهی نامه  :ویژگی های مهارتی و تخصصی
 توسعه و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

مورد تایید مرکز آموزش وپژوهش های منابع 

 توسعه و آینده نگری

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 این مرکز

 69شهریور   :     اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
:نوع دوره حقوق اداری  :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 حقوق اداریزمینه در کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای   :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی             61نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

  بر پایه سرفصل های مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی مدیران پایه :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

پژوهش های توسعه و مرکز آموزش وتایید  دارا بودن گواهی نا مه مورد :  :  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

منابع مورد تایید مرکز آموزش وپژوهش های 

 توسعه و آینده نگری

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 این مرکز

   69مهر      :   اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

    :تاریخ تصویب
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 آموزشی مشخصات دوره

 «د»فرم 
 

:نوع دوره  4مدیریت در قرآن :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 باال بردن سطح دانش فراگیران بر پایه آموزه های مدیریتی در قرآن کریم :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی            61نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

 بر پایه سرفصل های مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :شغلیرتبه  مدیران پایه :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

پژوهش های توسعه و مرکز آموزش وتایید  دارا بودن گواهی نا مه مورد :  :  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

تایید مرکز آموزش وپژوهش های منابع مورد 

 توسعه و آینده نگری

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 این مرکز

 69آذر    :     اجرای دورهزمان 

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب

 

 

 

 



 

128 
 

 

 

 دوره آموزشی مشخصات

 «د»فرم 
 

تمرکز بر )برنامه ریزی در دستگاه های دولتی  :  عنوان دوره آموزشی

 ( وظایف

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 برنامه ریزیآشنایی فراگیران با اصول، مبانی و فنون  :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی               61نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 مفهوم و ماهیت برنامه ریزی

 جایگاه برنامه ریزی
 تقسیم بندی و انواع برنامه ها

 آسیب شناسی برنامه ریزی

 هدف پیش بینی در برنامه ریزی عملیاتی
  آشنایی با فنون برنامه ریزی

 

  

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :کنندگانمقطع تحصیلی شرکت 

 :رتبه شغلی مدیران پایه :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

گواهی نامه تدریس از مرکز آموزش وپژوهش های توسعه و دارا بودن :  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

منابع مورد تایید مرکز آموزش وپژوهش های 

 توسعه و آینده نگری

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

   69دی :   اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 آموزشی مشخصات دوره

 «د»فرم 
 

:نوع دوره سازمان دهی  :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 ساختارهای سازمانیارتقاءسطح دانش فراگیران در زمینه مفاهیم و فرایند سازماندهی و نحوه استقرار  :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی             1نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

 تعاریف ، عناصر ، مفاهیم و فرایند سازماندهی  -

 سازمان های رسمی و غیر رسمی -

 سازماندهی و ضرورت تغییر -

 فرایند سازماندهی رسمی -

 سازماندهی و طراحی  سازمان -

 هماهنگی و نقش آن در سازماندهی -

 نوین سازماندهیالگوهای 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی مدیران پایه :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

تدریس از مرکز آموزش وپژوهش های توسعه و  نامهگواهی دارا بودن :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

منابع مورد تأیید مرکز آموزش وپژوهش های 

 توسعه و آینده نگری

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69آبان    :     اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

:نوع دوره  روخوانی و روان خوانی قرآن کریم :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

        قرآن کریم در روان خوانیارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی   : اهدف کلی آموزش

رو خوانی ،روان خوانی وتجوید قرآن کریم در راستای توسعه وترویج آموزه های حیات بخش قرآن اشنایی کارکنان با :  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 وبرخی مفاهیم قرآنی

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی        12نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
 آشنایی باحروف الفبای عربی      آشنایی باصداهای کوتاه و تلفظ صحیح آن -
 صحیح آن         آشنایی با عالمت سکونآشنایی با صداهای بلند وتلفظ  -

 آشنایی با  عالمت تشدید     آشنایی با عالمت تنوین -

 آشنایی با عالمت مد     آشنایی با حروف ناخوانا -

 وقاعده اشباع وعدم اشباع آن        آشنایی با حروف مقطعه قرآن« های ضمیر»آشنایی با  -

 همزه وصلآشنایی با همزه وانواع آن      آشنایی با   -

 (ع،غ ، ح)آشنایی با  نحوه وقف برآخر کلمات       آشنایی با  عالئم ورموز وقف آشنایی با تلفظ صحیح حروف  -
 (ث ،ذ)آشنایی با تلفظ صحیح حروف (       ظ)آشنایی با تلفظ صحیح حرف  -

 (ط)آشنایی با تلفظ صحیح حرف (     ص ، ض)آشنایی با تلفظ صحیح حروف  -

 (و) حیح حرفآشنایی با تلفظ ص -

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی کلیه مشاغل  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

از مرکز آموزش و پژوهش  (TOT)تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 های توسعه و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

 قرآن کریم، جزوه استاد

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69   مهر :     اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65  :تاریخ تصویب
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 دوره آموزشیمشخصات 

 «د»فرم 
 

:نوع دوره  تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

        در تفسیر آیات برگزیده قرآن کریمارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی   : اهدف کلی آموزش

معارف قرآنی در ابعاد اعتقادی ،اخالقی واجتماعی اسالم فراگیران در پایان دوره بایستی با تفسیر آیات بر گزیده :  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 بهره گیری از پیام های کاربردی قرآن کریم در زندگی روزمره آشنا شوند

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی        12نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

امام علی:رآمدی برشناخت قرآند .4  نیاز انسان به قرآن-(ع)قرآن از نگاه پیامبر و

 بارش آسمان رویش زمین-مودت میان همسران-آفرینش انسان از خاک(:11تا  12روم، آیات سوره )از نشانه های او  .1

 حکمت سوراخ کردن کسشتی نیازمندان-کسب دانش برای رشد و کمال(:21تا 11سوره کف آیات )هجرت برای کسب علم ودانش  .9

 تفسیر سوره های حمد ، توحید ، قدر: پرستش و نیایش .4

 ایداری در پیمان ها-پاکی و پاکدامنی –پرهیز از بیهودگی (: 66تا 6سوره مومنون آیات )منانویژگیهای مو .1

 دوری از افراط و تفریط-تواضع در گفتار(:12تا 19سوره فرقان آیات )سیمای بندگان خاص خدا .1

 صبر ونیکو کاری-خانوادگیحفظ پیوند ها وروابط –حق گرایی وحق پذیری (:14تا 63سوره رعد آیات)سیمای خرد مندان در قرآن .3

 دوری از منکرات و فحشا-میانه روی در انفاق-احسان به والدین ،خویشان ومحرومان(:92تا 19سوره اسراء آیات )حکمت هایی از قرآن  .2

 ایمان و عمل در کنار هم-قرآن کتاب هدایت(14تا 4سوره بقره،آیات ):باورها وباید ها -

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان باالتر دیپلم و  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی کلیه مشاغل  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

از مرکز آموزش و پژوهش  (TOT)تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 های توسعه و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

 قرآن کریم تفسیر آیاتمعتبر کتب 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69   آذر:      اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 دوره آموزشیمشخصات 

 «د»فرم 

:نوع دوره ( زیج مراقبتی)راهنمای سفیران سالمت :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای        : اهدف کلی آموزش

 اطالعات کارمندان نسیت به شاخص هاس سالمت و اصول خود مراقبتیافزایش سطح دانش و   عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی        2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 برنامه عملیاتی برای ارتقای سالمت روانی -برنامه عملیاتی برای ارتقای سالمت –پرسش نامه سنجش سالمت  –مفهوم سالمت  -

 برنامه عملیاتی برای ارتقای سالمت روان  -آزمون سالمت روان و اعتماد به نفس در استرس  -

 برنامه عملیاتی برای ارتقای سالمت روان –تشخیص افسردگی  -

 آمادگی برای فعال تر شدن -

 رژیم غذایی سالم -

 ی برای کاهش وزنآمادگ -

 توانمندی در روابط عاطفی -

 سالمت جنسی -

ا - تی ه  شناخت نشانه های سرطان، شناخت نشانه های بیماری های مقاربتی و عفون

 تست تشخیص اعتیاد -

 حفظ و ارتقای ایمنی در خانه -

 استفاده ازخدمات بهداشتی به نحوه مطلوب -

 آزمایش های پزشکی چرا و چگونه ؟        سالمندی -

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر  :تحصیلی شرکت کنندگانمقطع 

 :رتبه شغلی کلیه مشاغل  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

از مرکز آموزش و  (TOT)تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 پژوهش های توسعه و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

منابع مورد تایید مرکز آموزش و پژوهش های آینده 
 نگری

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر  
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش

 تأیید این مرکز

    69مهر   :      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

  18/41/65  :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

:نوع دوره  جمعیت شناسی  و فرهنگ افزایش جمعیت :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای        : اهدف کلی آموزش

 در جهت تشکیل خانواده ، کاهش آمار طالق و افزایش جمعیتفرهنگ سازی :  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی        1نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 اهمیت و ضرورت پرداخت به موضوع جمعیت -

 لزوم افزایش جمعیت در بیانات مقام معظم رهبری -

 راهکارهای غرب در جهت کاهش جمعیت -

 پنجره جمعیتی ایران در حال حاضر -

 عوامل کاهش شدید جمعیت در ایران -

 پیادهای کاهش جمعیتآثار و  -

 راهبرد اسالم در جهت افزایش حمعیت -

 در جهت تشکیل خانواده( علیهم السالم )الگوی رفتاری اهل بیت  -

 آثار و فواید فرزند آوری از نظر علمی -

 آسیب های تک فرزندی -

 افزایش تعداد فرزندان

-  

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی کلیه مشاغل  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

از مرکز آموزش و  (TOT)تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 پژوهش های توسعه و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

منابع مورد تایید مرکز آموزش و پژوهش های آینده 
 نگری

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

     الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر   
مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این 

 69   خرداد:      زمان اجرای دوره

نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

: 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

:نوع دوره  منشور حقوق شهروندی :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

  آشنایی با منشور حقوق شهر وندی فراگیران: اهدف کلی آموزش
       آگاهی و شناخت کارکنان و مدیران نسبت به مفاد حقوق شهروندیسطح  ءارتقا : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی        1نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 بیانیه و مقدمه  - -

حـق حـریم        حق دسترسی به اطالعـات     حق حیات، سالمت و کیفیت زندگی      حق آزادی و امنیت    حق اداره شایسته و حسن تدبیر  -
خصوصی   حق تابعیت ، اقامت و آزادی رفت و آمد    حق برخورداری از دادخواهی عادالنه    حق مسکن   حق اشتغال کـار شایسـته     حـق    

فرهنگی   حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار  حق کرامت و برابری انسانی     حق مشارکت در تعیین سرنوشت   حـق  دسترسی و مشارکت 
آزادی انمدیشه و بیان    حق دسترسی به فضای مجازی  حق تشکل ،تجمع و راهپیمایی    حق تشکیل و برخـورداری از خـانواده  حـق اقتصـاد     

 حق آموزش و پژوهش حق صلح ،امنیت و اقتدار ملیحق رفاه و تأمین اجتماعی     شفاف و رقابتی       حق مالکیت   

 ساز وکارهای اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی  - -

 ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی   - -

-      

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی کلیه مشاغل  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

از مرکز آموزش و پژوهش  (TOT)تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 های توسعه و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

منابع مورد تایید مرکز آموزش و پژوهش های 
 آینده نگری

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

    الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر    
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش
 تأیید این مرکز

 69  خرداد :      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

:نوع دوره  امر به معروف و نهی از منکر :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی تصدی شغلبدو  توجیهی

 ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای        : اهدف کلی آموزش

فراگیران در پایان دوره با مراحل وروشهای امر به معروف ونهی از منکر اداری واهمیت ونقش آن در سالمت جامعه : عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

  .دکننآشنایی کامل پیدا 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی        1نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل های آموزش
 اهمیت وجایگاه امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن و سنت -

 پیامدهای ترک امر به معروف و نهی از منکر -

نواع و ابعاد آن -  شناخت معروف و منکر و ا

 مراحل و روش های  امر به معروف از منکر -

 و منکرات اداری معروف -

اخالقی  -  (تجسس ، سوظن)آفات شرعی و 

 موانع اجرای این فرضیه -

 احکام فقهی فریضیه -

 سیره معصومین علیهم السالم در اجرای فریضیه -

اخالقی آمرین و ناهیان -  ویژگیهای 

مر به معروف و نهی از منکر در سالمت جامعه -  اهمیت و نقش ا

اجتماعی  -  (قانون اساسی و مبانی اسالمی براساس ) روشهای کنترل و نظارت 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی کلیه مشاغل  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 مدرک کارشناسیدست کم پنج سال سابقه تدریس برای : شرایط تجربی

 (TOT)تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 از مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

 منابع مورد تایید مرکز آموزش و پژوهش های آینده نگری

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

 .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش

 یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

 69  تیر:      اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 دوره آموزشیمشخصات 

 «د»فرم 
 

:نوع دوره  شیوه نگارش آثار پژوهشی :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای        : اهدف کلی آموزش

 و اصولی آثار پژوهشی را کسب  نمایند توانایی الزم برای  نگارش صحیح:  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی        12نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 مقدمه

 ویژگی های کلی نگارش آثار علمی 
وحـدت   ، (پاراگراف) جمله و نکاتی در باره آن،  بند    درست نویسی و روان نویسی ،تناسب واژه بامعنای موردنظر شیوه ی امالی فارسی،)    آییــن نگارش

 (  نشانه گذاری ،موارد کاربرد اعداد و ارقام موضوع و پیوستگی مطالب،

 (عنوان گذاری ،کردن نوشته و نوع خط( ماشین) حاشیه بندی، تایپ  ،اندازه و ابعاد، شماره گذاری)   شکل و ساختار اثر

ام نامـه،    ،موضوع نامه  ،واژه نامه ،کتاب نا مه ،مقدمــه، متــــن، پیوست ها ،فهرست پیکرها ،فهرست مطالب ،عنوان، پیش گفتار)  تنظیم مطالب شیوه ـن

 (چکیده

 (انواع پانوشت و نحوه ی  نوشتن آنها، روش ذکر منابع و مآخذ در پانوشت و فهرست منابع)   شیوه ی استناد کردن 

 تاداس جزوه: منبع 

-  

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی کلیه مشاغل  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

از مرکز آموزش و  (TOT)تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 پژوهش های توسعه و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

 جزوه آموزشی

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

    الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر    
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش
 تأیید این مرکز

 69  دی :      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

    :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

فلسفه حجاب و پیامدهای اجتماعی آن :  عنوان دوره آموزشی :نوع دوره     

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای        : اهدف کلی آموزش

فراگیران در پایان دوره با مفهوم حجاب و احکام اسالمی و دینی آن و نیز انواع آثار و پیامدهای بی حجابی آشنا :  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری
 .خواهند  شد

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی        1نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 تبیین فلسفه حجاب -

 پوشش در اسالم اعم از زن و مرد -

 احکام پوشش -

 ریشه های بدحجابی و راهکاراهای مقابله با آن -

 آثار و پیامدهای حجاب و بدحجابی -

 فواید حجاب و روش های ترویج و باز تولید فرهنگ حجاب -

 حجاب ، آزادی و زندگی اجتماعی -

 (ع)حجاب در قرآن و سنت نبوی و فرهنگ اهل بیت 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی کلیه مشاغل  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

از مرکز آموزش و  (TOT)تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 پژوهش های توسعه و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

منابع مورد تایید مرکز آموزش و پژوهش های آینده 
 نگری

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

    الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر    
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش
 تأیید این مرکز

 69  آذر :      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

:نوع دوره  آیین نگارش مکاتبات اداری :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی تصدی شغلبدو  توجیهی

 ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای        : اهدف کلی آموزش

 اداری توانایی به کار گیری قواعد نگارش در مکاتبات:  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی        14نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 در باره نامه نگاری اداری: بخش اول

 مفاهیم و کلیات
 (ارتباطات عمودی و افقی) مجاری ارتباط در سازمان

ندازه و ابعاد نامه اداری،اداریاجزای نامه ،ویژگی های نامه اداری،نامه اداری)تعریف برخی از اصطالحات در باره نامه اداری  ری،ا یمهیادداشت ادا  (،پیوست وضم
 ( های نامه های کاربردی در تنظیم عنوان ضابطه .2 انواع نامه های اداری .1)انواع نامه اداری و ضابطه های کاربردی درتنظیم عنوان های نامه

   مراحل تهیه نامه اداری
 (جلسه و انواع آن نامه، دستورالعمل، حکم، فرمان، ابالغیه و جلسه ارکان جلسه، صورت نامه، بخش آیین)های اداری  سایر نوشته
  در باره شیوه نگارش: بخش دوم

، ، ضمایر ملکی و مفعولی ،امالی برخی واژه ها ، پیشوندها و پسوندها «است » های مختلف فعل ربطی  ،گونههمزه وقواعد آن : شیوه امالی فارسی) واژه ها و ترکیب ها
 (ترکیـــــبـات ، واژه ها و ترکیب های عربی رایج در زبان فارسی ، تنـــوین

تناسب واژه بامعنای موردنظر، درست نویسی و هماهنگی و تناسب در جمله ،. 3جایگاه و ترتیب اجزای جمله . 2تعریف جمله و ارکان آن .  1جمله ها و تناسب بین آنها 
 ،فعل وصفی روان نویسی جمله ها،.د(  «لذا...چون »و« ولی...اگرچه»های دوگانه  چگونگی به کار بردن واژه. حذف و عطف ج. عل بمطابقت فعل با فا. الف)روان نویسی 
 وحدت موضوع و ارتباط منطقی مطالب و رعایت جزء بندی.هـ فعل مجهول 

  چگونگی نوشتن اعداد در متن

 نشانه گذاری -

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی کلیه مشاغل  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

از مرکز آموزش و  (TOT)تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 پژوهش های توسعه و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

 جزوه آموزشی

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

     الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر   
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش
 تأیید این مرکز

 69  مرداد :      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

:نوع دوره    اخالق فردی، اجتماعی و اداری :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای        : اهدف کلی آموزش

آشنایی کارکنان با جایگاه اخالق در مناسبات انسانی و حقوق اسالمی و نحوه تعامل با دیگر افراد در خانواده ، جامعه :  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 ادارهو 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی        12نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 

 رابطه انسان با خانواده –رابطه انسان با خویشتن  –رابطه انسان با خدا : اخالق فردی  -

 رابطه فرد با نیازمندان –رابطه فرد با دوستان  –رابطه فرد با خویشاوندان : اخالق اجتماعی  -

 رابطه با ارباب رجوع –رابطه با باالدست و زبردست  –ویژگی های کارمند با ایمان : اخالق اداری  -

-   

 رشته هاکلیه :  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی کلیه مشاغل  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

از مرکز آموزش و پژوهش  (TOT)تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 های توسعه و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

منابع مورد تایید مرکز آموزش و پژوهش های 
 آینده نگری

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69  آذر   :      اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 دوره آموزشی مشخصات

 «د»فرم 
 

:نوع دوره    آداب و اسرار نماز :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای        : اهدف کلی آموزش

آشنایی هرچه بیشتر آنان با فلسفه، آثار و اسرارنماز، قرائت صحیح اذکار نماز و فراگیری احکام ضروری مرتبط باالبردن روحیه معنوی کارکنان و :  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

ا آن دسته از احکام که هر فرد نمازگزار باید بداند  .با نماز و ایجاد مهارت و توانایی تلفظ صحیح حروف و قرائت اذکار نماز و آشنایی ب

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی        12      نظری  :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 –تداوم عبادت  –عبودیت  –آفات عبادت  -چگونه عبادت کنیم ؟  –ابعاد عبادت  –در زندگی انسان  –چرا عبادت کنیم؟ ریشه های عبادت : عبادت شامل مباحثی ازقبیل  -

 .فلسفه عبادت –شرائط صحت و قبولی عبادت 

آداب  –نمازمعصومین  –نمازهای مردود  –نماز از دیگاه عقل و وجدان  –سبک شمردن نماز  –ترک نماز  –اهمیت نماز   -نماز در مکتب وحی : نماز شامل مباحثی از قبیل  -

 ماز پرواز روحن –نماز 

 –ریشه اخالص  –نیت های سالم  –نیت به منزله عمل  –آثار دنیوی عبادت  –اخالص در عبادت  –نمونه هایی از اخالص  –بین مالک ارزش : نیت شامل مباحث از قبیل  -

 اخالص در متن جامعه  –نتیجه اخالص 

 اعتامام جم –اهمیت نماز جماعت ، آثار نماز جماعت : نماز جماعت شامل  -

 -نماز باران –نماز میت  –نماز آیات  –نماز عید  –نماز حمعه : نمازهای دیگر شامل مباحثی از قبیل  -

ز –نماز  –واجبات  –اذان  –قبله  –لباس و مکان نماز گزار  –تیمم   -غسل  –وضو  –طهارت  –مقدمات نماز : آموزش نماز شامل  -  ارکان نما

 سوره اخالص  –قرائت صحیح اذکار نماز شامل سوره حمد –آموزش مخارج صحیح حروف : قراعت نماز شامل  -

 سالم –تشهد  -قنوت  –معنای سبحان اهلل  –سجود  –رکوع  –آرامش د رحال قرائت  –سوره توحید  –صراط مستقیم  –سوره حمد  –تکبیره االحرام : معنای نماز شامل  -

 نماز شب –نمازهای مستحب  –سجده شکر  –( س ) تسبیحات حضرت زهرا  –درود و نفرین  –تعقیب نماز : ز تعقیبات و نوافل نما -

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی کلیه مشاغل  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

از مرکز آموزش و  (TOT)تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 پژوهش های توسعه و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

منابع مورد تایید مرکز آموزش و پژوهش های آینده 

 نگری

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

    الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر    
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش
 تأیید این مرکز

 69  مهر  :      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب

 



 

142 
 

 

 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

:نوع دوره    ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای        : اهدف کلی آموزش

 .آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه و تکالیف  دستگاههای اجرایی در این خصوص  آشنا خواهند شد:  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 .بندی فساد اداری و انواع پیامدهای سالمت اداری و عوامل موثر بر ارتقاء سالمت اداری آشنا خواهند شدبا انواع طبقه 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی        1نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 تشریح آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه -

 تکالیف دستگاههای اجرایی کشور در خصوص آیین نامه مذکور -

 اخالق در آموزه ها و ارزش های دینی و ویژگی های اخالقی کارگزاران -

 د اداری و ابعاد آنتعاریف ، طبقه بندی نظری فسا -

 سالمت اداری... پیامدهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، مدیریت و  -

 عوامل مؤثر در ارتقاء سالمت اداری -

 برنامه ریزی برای ارتقاء شفافیت و سالمت اداری -

 ابعاد حقوقی فساد اداری -

 (کلیات ) مطالعات تطبیقی فساد اداری  -

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی کلیه مشاغل  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

از مرکز آموزش و پژوهش  (TOT)تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 های توسعه و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

 جزوه آموزشی استاد

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69  دی :      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

:نوع دوره    سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای        : اهدف کلی آموزش

در زندگی فردی و اجتماعی ( ع ) ایجاد انگیزه و تعمیق باورهای دینی و نهادیه کردن فرهنگ قرآن و سیره ائمه :  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 کارمندان

 اختیاری      الزامی  :آموزشنوع   عملی        2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
 مفهوم شناسی سبک و فرهنگ زندگی اسالمی -

رت و اهمیت آشنایی و یادگیری سبکهای زندگی اسالمی -  ضرو

 اسالمی در آیات و روایاتسبک زندگی  -

ئمه اطهار  -  (ع)سبک زندگی ا

 سبک زندگی عامل پیشرفت و تمدن سازی نوین اسالمی -

 و مقام معظم رهبری( ره )سبک زندگی در کالم حضرات امام خمینی  -

 اهداف زندگی مبتنی بر آموزه های اسالمی -

 سبک زندگی فردی و اجتماعی مبتنی بر آموزه های اسالمی -

 ضروری زندگی مبتنی بر آموزه های اسالمیمهارتهای  -

 راهکارهای مقابله با مشکالت در زندگی فردی و اجتماعی -

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی کلیه مشاغل  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 ارشد و باالترکارشناسی : شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

از مرکز آموزش و  (TOT)تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 پژوهش های توسعه و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

منابع مورد تایید مرکز آموزش و پژوهش های آینده 
 نگری

 :های ارزشیابیشیوه 

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

سایر       الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

..... 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش
 تأیید این مرکز

 69  دی :      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

:نوع دوره    مواد مخدر و پیامدهای سوء آن :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای        : اهدف کلی آموزش

 .با عوامل مؤثر در اعتیاد و پیامدهای مختلف آن آشنا خواهند شد. انواع مواد مخدر و اثرات آنها از جنبه های مختلف آشنا خواهند شد: عملکردی /اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی        1نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
-  

 کلیات و مفاهیم -

 آشنایی با انواع مواد مخدر و اثرات روانی و جسمانی هر کدام -

 مخدراعتیاد و وابستگی به مواد  -

 علل و عوامل مؤثر در اعتیاد -

 عوامل فردی 

 عوامل خانوادگی 

 عوامل محیطی و اجتماعی 
 عواقب و پیامدهای ناخوشایند فردی و اجتماعی سوء مصرف مواد مخدر -

 عالیم مختلف سوء مصرف مواد مخدر و نشانه های بالینی آن -

 عالیم مختلف سوءمصرف مخدر در محیط کار -

 سوء مصرف مواد مخدر در سازمان های دولتیراهکارهای پیشگیرانه از  -

 کسب مهارتهای مورد نیاز زندگی برای مقابله با سوء مصرف مواد مخدر -

 شیوه های درمانی روانپزشکی ، روانشناسی و مدد کاری -

 آشنایی با مراکز و موسسات درمانی -
 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی کلیه مشاغل  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

از مرکز آموزش و پژوهش  (TOT)تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 های توسعه و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

منابع مورد تایید مرکز آموزش و پژوهش های 

 آینده نگری

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

سایر       الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

..... 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش
 تأیید این مرکز

 69  بهمن :      اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65  :تاریخ تصویب
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 دوره آموزشیمشخصات 

 «د»فرم 
 

:نوع دوره    مهارت های زندگی :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای        : اهدف کلی آموزش

زندگی ، قادر خواهند بود انواع مهارت های زندگی فراگیران در پایان دوره ضمن آشنایی :  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری با اهمیت مهارتهای زندگی و نقش آن در ابعاد مختلف 

 روز و نحوه کاربرد آنها در جهت پیشرفت و توسعه فردی و اجتماعی را تشریح نمایند

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی        1نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 
 مفهوم ، اهداف مهارتهای زندگی و نقش آنها در زندگی -

 :انواع مهارتهای اساسی زندگی  -

  تصمیم گیریمهارت و توانایی در 

 مهارت و توانایی حل مسئله 

 توانایی و مهارت تفکر خالق و نقادانه 

 مهارت و توانایی در ارتباطات درون ، بین فردی و گروهی 

 توانایی مراقبت از سالمت 

 توانایی و مهارت مورد نیاز دنیای روز 

 اثرات و پیامدهای آموزش مهارت زندگی -

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی کلیه مشاغل  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

از مرکز آموزش و  (TOT)تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 پژوهش های توسعه و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

منابع مورد تایید مرکز آموزش و پژوهش های آینده 
 نگری

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

  الکترونیکی       مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر     
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش
 تأیید این مرکز

 69  بهمن  :      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

:نوع دوره    شیوه تدریس :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای        : اهدف کلی آموزش

تدریس:  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری  کسب توانمندی در شیوه 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی        61نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگریبر پایه سرفصل 

-  

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان لیسانس و باالتر  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی کلیه مشاغل  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

از مرکز آموزش و  (TOT)تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 پژوهش های توسعه و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

منابع مورد تایید مرکز آموزش و پژوهش های آینده 

 نگری

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

     الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر   
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش

 تأیید این مرکز

 69  اردیبهشت :      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

:نوع دوره    بهبود فرایند های انجام کار :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی تصدی شغل بدو توجیهی

 ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای        : اهدف کلی آموزش

 گاه رفتاری هدف ایجاد دیدگاه فرایندی در کارکنان و از نظر عملکردی هدف بهبود فرایندددیاز :  عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی        61نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
 

 تعاریف -

 معرفی برخی از روشهای بهبود فرآیندها -

 شناسایی فرایندها -

 مستند سازی فرایندها -

 پایش و اندازه گیری فرایندها -

 سنجش رضایت مشتری -

 

-  

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی کلیه مشاغل  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

از مرکز آموزش و  (TOT)تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 پژوهش های توسعه و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

 جزوه آموزشی استاد

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

 .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش
 تأیید این مرکز

 69  بهمن :      زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 شناسنامه دوره های آموزشی  .ز

 (مدیران)عمومی 
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 مشخصات دوره  آموزشی

 «د»فرم 

:نوع دوره (1)اقتصاد مقاومتی :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 (کالن)تبیین الزامات و راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی  باال بردن سطح دانش و مهارت فراگیران در خصوص: اهدف کلی آموزش

 

مشترک در مدیران عملیاتی و کارشناسان، پیرامون جنبه های نظری، فراگیر نمودن و فضاسازی مناسب برای دریافت  :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 تأمالت اجرایی و الزامات تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی                  2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل های آموزش
 تبیین رابطه اقتصاد مقاومتی، سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران و سایر اسناد باالدستی .6

 کلیات و ضرورت های اقتصادی مقاومتیمبانی، مفاهیم،  .1

 تبین ساختار و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی .9

 تحلیل اقتصاد ایران و تبیین وضع موجود .4

 (کالن)تبیین الزامات و راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی  .1

 (دستگاهی)تبیین الزامات و راهکارهای دستگاهی اقتصاد مقاومتی   .1

  

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی مدیران میانی و پایه :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

از مرکز آموزش و  (TOT)تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 پژوهش های توسعه و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

منابع مورد تأیید کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان مجمع 
 تشخیص مصلحت نظام

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

     الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر   
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی : مجریان آموزش

 مورد تأیید این مرکز

 69آبان   :       زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

:نوع دوره (1)سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران  :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

  ساله جمهوری اسالمی ایران14در زمینه سند چشم انداز  باال بردن سطح علمی فراگیران: اهدف کلی آموزش

ساله  12در جهت عملیاتی نمودن اهداف سند چشم انداز ( تصمیم سازان و تصمیم گیران)ایجاد زمینه مشارکت نخبگان  :عملکردی/رفتاریاهداف آموزشی 

 جمهوری اسالمی ایران

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی                 2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

 مبانی برنامه ریزی و توسعه :سرفصل های آموزش

 دایماصول تغییر پایدار و .6

 مبانی علمی چشم انداز .1

 مطالعه تطبیقی تحقق اسناد توسعه در ایران و جهان .9

 فرآیند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم انداز .4

 غربی به عنوان قلمرو نفوذ اهداف سند تحلیل منطقه ای آسیای جنوب .1

 ساله جمهوری اسالمی ایران 12بررسی الزامات و راهکارهای تحقق سند چشم انداز  .9

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی  مدیران میانی و پایه :مشاغل شرکت کنندگان

 :مدرسانشرایط 

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

از مرکز آموزش و  (TOT)تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 پژوهش های توسعه و آینده نگری

 :منابع و محتوای آموزشی

چشم انداز و امور نخبگان منابع مورد تأیید کمیسیون 
 مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

سایر       الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

..... 

 

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش
 تأیید این مرکز

 69آذر    :     زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65  :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

 

:نوع دوره تشریفات بین المللی و  آداب رفتار  :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

بین المللی رعایت آدابدر زمینه کسب توانمندی  شغلی و حرفه ای   :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری  وتشریفات پسندیده در مراودات 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی             1نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

 چیست؟ تشریفات

 پوشش رسمی

 رعایت آداب و تشریفات پسندیده در مراودات بین المللی 

 تشریفات یمشخصه ها

  

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی ستاد پایهمدیران میانی و  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت آموزشی عمومی وتخصصی در :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 چوب نظام آموزشی کارکنان دولتچهار 

 :منابع و محتوای آموزشی

 جزوه آموزشی استاد

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

      69مرداد:    اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

:نوع دوره پاسخگویی ومسؤولیت پذیری در مدیریت  :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 ضرورت و جایگاه پاسخگویی در نظام اداریارتقاء بینش و بصیرت عمیق تر مدیران نسبت به اهمیت  :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی            4نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش

 

 پذیری مسؤولیتمفاهیم پاسخگویی و  -

 اهمیت و ضرورت پاسخگویی در نظان اداری -

 پذیری و پاسخگویی در اسالم مسؤولیتجایگاه و نقش  -

 نظریات دانشمندان علم مدیریت نسبت به پاسخگویی -

 دولتیانواع پاسخگویی در بخش  -

 تحول نطام اداری تکریم ارباب رجوع و حکمرانی خوب -

قانون مدیریت خدمات کشوری ، سیاست های کلی نظام اداری ، ) پذیری در نظام اداری مسؤولیتمبانی و الزامان قانونی پاسخگویی و  -

 (قانون برنامه پنجک و سایر قوانین مرتبط 

  اداری میی در نظاگوراهکارهای بهبود پاسخ -

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :تحصیلی شرکت کنندگانمقطع 

 :رتبه شغلی مدیران میانی و پایه :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت آموزشی عمومی وتخصصی در :  و تخصصیویژگی های مهارتی 
 چهار چوب نظام آموزشی کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 جزوه آموزشی استاد

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69دی    :     زمان اجرای دوره

 :آموزش نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول 

 عبدالرسول غزالی

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 

 

آشنایی با نیاز سنجی پژوهشی وروشهای تدوین  :  عنوان دوره آموزشی

RFP  و پروپزال کارگاه آموزشی ومقاالت علمی  

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

تهیه پژوهش در سازمان در زمینه کسب توانمندی   :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری .مقاالت علمی وغیره، .. 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی           61نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

 آشنایی با مبانی نیاز سنجی پژوهشی
 نحوه تعیین و اولویت بندی پژوهشی

 و ساختار کلی آننحوه  انتخاب و تدوین موضوع پژوهش 
   RFPنحوه تدوین  

 نحوه تدوین پروپوزال

 ساختار کلی و نحوه نگارش مقاالت علمی

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی مدیران میانی و پایه :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت آموزشی عمومی وتخصصی در :  :  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 چهار چوب نظام آموزشی کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 استادآموزشی جزوه 

 :ارزشیابیشیوه های 

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69آذر  :     اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 دوره آموزشی مشخصات

 «د»فرم 

 

ضرورت وکارآیی پژوهش در سازمان های اجرایی،  : عنوان دوره آموزشی

 الزامات واسناد باال دستی 

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

 پژوهش در سازمان  در زمینهکسب توانمندی   :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی            61نظری       :   مدت آموزش به ساعت 

 :سرفصل های آموزش
  

 اسناد باال دستی و قوانین و بخشنامه های مربوط به پژوهش

 قوانین و بخشنامه های بودجه ای و مالی مربوط به پژوهش
 دیدگاه های مقام معظم رهبری در باره پژوهش

 آموزش از طریق پژوهش در سازمان ها

 راهکارهای کاربردی کردن پژوهش در سازمان ها

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی  مدیران میانی و پایه :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

 سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی دست کم پنج سال: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت آموزشی عمومی وتخصصی در :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 چهار چوب نظام آموزشی کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 استاد آموزشی جزوه

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش

 این مرکز

 69بهمن  :     اجرای دوره زمان

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 شناسنامه دوره های آموزشی .ژ

 ویژه دفاتر پیشخوان
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

:نوع دوره تکریم ارباب رجوع  حقوق شهروندی و: عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 حرفه ایباال بردن سطح دانش  : اهدف کلی آموزش

 فراگیران ضمن آشنایی با طرح تکریم ارباب رجوع باید دستورالعمل های مرتبط در ارائه خدمات دولتی را به کار گیرند :عملکردی/رفتاریاهداف آموزشی 
 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی                  1نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل های آموزش
 

 طرح ها و سیاست های اجرایی برنامه ارتقاء  -

 مصوبه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع -

 اصالح روش های انجام کار و شیوه های اطالع رسانی ارائه خدمات دستگاه های دولتی  –دستورالعمل نحوه مستند سازی  -

 اصالح و بهبود روش های انجام کار -

 بخشنامه ارسال فرم نظر سنجی ارباب رجوع و جمع بندی ماهانه نظر سنجی  -

 بررسی فرم های نظارت براجرای طرح تکریم مردم و نظر سنجی از ارباب رجوع -

   اخالقی سازماننمونه منشور  -
 

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی    مدیران فنی و کاربران دفاتر پیشخوان  :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 تدریس برای مدرک کارشناسی دست کم پنج سال سابقه: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت آموزشی عمومی وتخصصی :  :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 در چهار چوب نظام آموزشی کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 جزوه آموزشی استاد

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

سایر       الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

..... 
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش
 تأیید این مرکز

 69مرداد   :     زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

آشنایی با قوانین، دستورالعمل ها و فرایندهای  :  عنوان دوره آموزشی

 مرتبط

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 حرفه ایباال بردن سطح دانش  : اهدف کلی آموزش

 وظایف و دستورالعمل های سجلی را در عمل مدیریت نمایند :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی                  12نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل های آموزش
 

 تعویض شناسنامه  -

 المثنی شناسنامه  -

 کارت هوشمند ملی  -

 .تغییر نام -

 تغییر نام خانوادگی  -

 هیأت حل اختالف -

 :آشنایی با فرایندها 

 آشنایی با سامانه خدمات شهروندی  -

 آشنایی با سامانه صدور شناسنامه  -

 (pcpos)آشنایی با سامانه استعالم الکترونیک هویت ملی و نقطه فروش 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی    مدیران فنی و کاربران دفاتر پیشخوان :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 ارشد و باالترکارشناسی : شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت آموزشی عمومی :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 وتخصصی در چهار چوب نظام آموزشی کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 جزوه آموزشی استاد

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

     الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر   
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی : مجریان آموزش

 مورد تأیید این مرکز

 69مهر    :    زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 دوره آموزشی مشخصات

 «د»فرم 
 

:نوع دوره آشنایی با سامانه ها، فرایند ها و احراز هویت :  عنوان دوره آموزشی  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 حرفه ایباال بردن سطح دانش  : اهدف کلی آموزش

نسبت به احراز هویت و چگونگی اخذ در یافت کارت هوشمند ملی اقدام شرکت کننده گان باید در پایان دوره بتوانند :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

  .نمایند وآشنایی کامل را در یافت کرده باشند

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی                  2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل های آموزش
 

 آشنایی با سامانه خدمات شهروندی 
 
 آشنایی با سامانه صدور شناسنامه  -
 
 (pcpos)آشنایی با سامانه نقطه فروش  -
 
 آشنایی با چگونگی احراز هویت  -

 

 آشنایی با چگونگی اخذ اثر انگشت و اخذ مدارک کارت هوشمند ملی  -
 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی    مدیران فنی و کاربران دفاتر پیشخوان :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 و باالترکارشناسی ارشد : شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت آموزشی عمومی :  :  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 وتخصصی در چهار چوب نظام آموزشی کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 جزوه آموزشی استاد

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر  
مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این 

 69شهریور    :    زمان اجرای دوره

 :آموزش نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول 

 عبدالرسول غزالی

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

های کاربردی امر به آموزش تکمیلی نحوه و شیوه  :  عنوان دوره آموزشی

 معروف و نهی از منکر

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 شرکت کنندگانباال بردن سطح دانش  : اهدف کلی آموزش

 اشنایی با انواع معروف و منکر و بهره گیری از شیوه های درست زبانی و عملی در برخورد با منکرات  :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی                  2نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل های آموزش
 

 اهمیت و جایگاه فریضتین و فلسفه امر و نهی در اصالح امور
 ...اخالقی، اعتقادی، سیاسی، عبادی، اداری و : لنواع منکر

 عواقب موفقیت در اجرای امر به معروف و نهی از منکر
 امر و نهی زبانی و عملیمراتب و شیوه های صحیح 

 صفات و ویژگی های آمر به معروف و ناهی از منکر

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان و باالتر سیکل :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی    اعضای بسیج :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت آموزشی عمومی وتخصصی در :  ویژگی های مهارتی و تخصصی
 چهار چوب نظام آموزشی کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 جزوه آموزشی استاد

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

     الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر   
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69    مرداد:    زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

 غزالیعبدالرسول 

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب
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 مشخصات دوره آموزشی

 «د»فرم 
 

کارگاه آموزشی تحکیم باورها و بنیان های  :  عنوان دوره آموزشی

 اعتقادی با محوریت حلقه صالحین

:نوع دوره  

 مدیریتی شغلی عمومی بدو تصدی شغل توجیهی

 حرفه ایباال بردن سطح دانش  : اهدف کلی آموزش

اسالمی برای رفع شبهات رایج و تربیت مخاطب :عملکردی/اهداف آموزشی رفتاری  بهره گیری از اعتقادات و باورهای بنیادین 

 اختیاری      الزامی  :نوع آموزش  عملی                  14نظری        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل های آموزش
 

 والیت فقیه و والیت پذیری
 نقش توحید در رفتارهای فردی و اجتماعی

 نقش عفاف و حجاب در نظام اداری و اجتماعی
 انتخابات مظهر اقتدار نظام اسالمی

 جریان ها و نحله های انحرافیعوامل شکل گیری و آشنایی با گروه های تکفیری، 

 اصالح الگوی مصرف، تولید و اشتغال
 آشنایی  با اصول و احکام دینی

 آشنایی با شبهات رایج و شیوه رفع آنها

 

 

 کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان و باالتر سیکل :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :رتبه شغلی    اعضای بسیج :مشاغل شرکت کنندگان

 :شرایط مدرسان

 کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی
 دست کم پنج سال سابقه تدریس برای مدرک کارشناسی: شرایط تجربی

دارا بودن گواهی نامه تایید صالحیت آموزشی عمومی وتخصصی در :  ویژگی های مهارتی و تخصصی

 چهار چوب نظام آموزشی کارکنان دولت

 :منابع و محتوای آموزشی

 آموزشی استاد جزوه

 :شیوه های ارزشیابی

 .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

 : شیوه ارائه

   کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوری

      الکترونیکی      مکاتبه ای  : غیر حضوری

 .....سایر 
 کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکزمرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال : مجریان آموزش

 69    اردیبهشت:    زمان اجرای دوره

 :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

ی  عبدالرسول غزال

 امضا                        تاریخ                                 

تبت احوال کشور  : مرجع تصویب  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان 

 18/41/65   :تاریخ تصویب

 


