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شماره  22اسفند 1398

پايان مرحله پنجم دوره هاي آموزشي تربيت مدرس
مرحله پنجم دورههای آموزشی تربیت مدرس در سالجاری ،که از
روز شنبه مورخ  1398/11/26با حضور  23نفر از متقاضیان آغاز
شده بود ،به پایان رسید .گواهینامههای مدرسی شرکتکنندگان در
این مرحله ،در اسرع وقت صادر و اعطا خواهد شد.
بهروزرساني بانک اطالعات مدرسان دورههاي آموزشي
براساس بند  1/7دستورالعمل «نحوه احراز صالحیت تدریس و اجرای
برنامه تربیت مدرسان دورههای آموزشی کارکنان دولت» ،موضوع
بخشنامه شماره  464185مورخ  ،29/08/1397مشخصات مدرسان
تأیید صالحیتشده تا تاریخ  1398/12/03بهروزرسانی شده و از
طریق لینک «بانک اطالعات مدرسان» ،قابل مشاهده و دریافت است.
در نسخه جاری ،اطالعات دریافتی مرحله سوم و چهارم
ش توسعه و آیندهنگری سازمان
ت آموزش و پژوه 
مدیری 
مدیریت و برنامهریزی استان فارس ،به بانک اضافه شده است.
برگزاري دوره آموزشي «مديريت برونسپاري» ويژه
مديران سازمان بيمه سالمت ايران
در راستای عملیاتی نمودن تفاهمنامه منعقده بین مرکز آموزش مدیریت
دولتی و سازمان بیمه سالمت ایران دوره آموزشی«مدیریت برونسپاری» از
سری دورههای آموزشی بهبود مدیریت به صورت اختصاصی برای سازمان
بیمه سالمت ایران ،با حضور 120نفر از مدیران پایه و میانی این سازمان ،در
سالنپروفسورسمیعیسازمانمذکوربرگزارشد.
بهروزرساني بانک اطالعات مدرسان
دورههاي آموزشي
براساس بند  1/7دستورالعمل «نحوه احراز صالحیت تدریس و اجرای
برنامهتربیتمدرساندورههایآموزشیکارکناندولت»،موضوعبخشنامه
شماره 464185مورخ،1397/08/29مشخصاتمدرسانتأییدصالحیت
ت های آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری
شده در مرکز و مدیری 
سازمانمدیریتوبرنام هریزیاستا نهایاصفهان،سمنان،فارس،لرستان
و مازندران ،تا تاریخ  1398/10/14ب ه روزرسانی شده و از طریق لینک
«بانک اطالعات مدرسان» ،در پرتال مرکز قابل مشاهده و دریافت است.
قابل توجه کانون هاي ارزيابي و توسعه شايستگي
عمومي مديران دولت
پیرو هماهنگی های انجام شده و با عنایت به بند 2-7دستورالعمل
نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای
شماره  1657363مورخ  1104/1396و نامه شماره  389261مورخ
 1398/07/16سازمان اداری و استخدامی کشور با موضوع برگزاری دوره
های تربیت ارزیاب حرفه ای در مرکز آموزش مدیریت دولتی و نظر به
تقاضای برخی از کانون های ارزیابی تایید صالحیت شده برای ارائه
گواهینامه دوره های فوق به ارزیابان با تجربه و فعال شرایط احراز صالحیت
ارزیابان جهت اخذ گواهینامه با توجه به بخشنامه مربوطه ارائه می گردد.

با حضور وزير سابق نيرو برگزار شد
بيست و دومين نشست تخصصي» ارائه تجارب مديران» در سال 1398
بیستودومینبرنامهازسلسلهنشستهایارائه
تجارب مدیران در سال  1398روز شنبه مورخ
 1398/12/03از ساعت  ١٠-١٢با سخنرانی
آقای مهندس حمید چیت چیان وزیر سابق
نیرودرمرکزآموزشمدیریتدولتیبرگزارشد.
در این نشست که با حضور جمعی از
مدیران ارشد و میانی دستگاه های اجرایی
برگزار شد آقای چیت چیان ضمن بیان
تجارب خود در حوزه های مدیریتی توصیه
هایی را در محورهای زیر ارائه نمودند:
مدیریتبحران:
حضور مدیران ارشد در محل بحران
(پشتیبانی،بسیجامکاناتوتجهیزات)
استفادهازتجربیاتمدیرانوصاحبنظران
(کوتاه کردن زمان حل مسئله)
تشکیلکارگروههایتخصصیبرایبررسی
و حل بحران
اطمینان بخشی به مردم در شرایط بحرانی
انتصابمدیران:
داشتنتخصصوتجربهکافی

درستکاری و امانت داری
داشتن انگیزه کار و خدمت
پرهیز از نگاه سیاسی در انتصابات
شایسته ساالری در انتخاب مدیران بدون نگاه
جنسیتی
جانشینپروری:
برگزاری آموزش های خاص درون سازمانی با
بهره گیری از تجارب مدیران
استقرار نظام مدیریت دانش و ثبت تجارب
نظام بهره گیری از خدمت مشاورین و
دستیاران
آموزش و ارتقاء دانش مدیران در حوزه های
تخصصی
توصیههایمدیریتی:
داشتن احساس نیاز به آموختن و کشف
اعتقاد به تصمیم مشارکتی و استفاده از خرد میدان های جدید
جمعی در تصمیم گیری ها (افزایش انگیزه
توجه به تاثیر دوره های آموزشی در ارتقاء
سازمان در اجرای تصمیمات)
عملکردسازمان
تشکیل اتاق فکر در حوزه های مختلف و
عدمتبعیت از فشارهای سیاسی
استفاده از مدیران ارشد و صاحبنظران در
تاثیرگذاری علوم انسانی و علوم رفتاری در
تصمیمگیریها
کیفیتفنیامور
داشتن ثبات قدم در حوزه تخصصی (تراکم تغییر نگرش و ایجاد نگاه سیستمی و جامع با
تجربه و دانش)
بهره گیری از آموزش های مدیریتی

اقداماتپيشگيرانهمرکزبرايجلوگيريازشیوعويروسکرونا
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مدیریت دولتی :در راستای پیشگیری از
شیوع و مقابله با ویروس کرونا امروز یکشنبه  1398/12/11تمامی بخشهای
مرکز با استفاده آب ژاول گندزدایی و ضدعفونی شد .گفتنی است به منظور
جلوگیری از شیوع این بیماری و نیز حفظ سالمتی کلیه کارکنان و مدیران
مرکز ،اقدامات بهداشتی در هنگام ورود همکاران مانند اندازهگیری دمای بدن و
الکل ان پروپیل انجام و بخاطر حضور در
ضدعفونی کردن دست و لباس آنان با ِ
محیط اداری ،دستکش بهداشتی توزیع شد.

کارگاهپيشگيريازکرونادرمرکزآموزشمديريتدولتيبرگزارشد
امور اداری و منابع انسانی مرکز آموزش مدیریت دولتی به منظور پیشگیری از شیوع بیماری
کرونا ،کارگاهی ویژه برای کارکنان خدمترسان مرکز زیر نظر پزشک معتمد ،روز چهارشنبه
برابر با  1388/12/07از ساعت  10الی  12در ساختمان اصلی مرکز برگزار کرد.
در این کارگاه بر رعایت اصول بهداشتی و ضدعفونی کردن کلیه وسایل و فضاهای اداری
تأکید و همچنین روشهای انتقال این بیماری و راههای پیشگیری و مقابله با آن بررسی شد.
گفتنی است این کارگاه با حضور همه کارکنان خدمترسان مرکز و جمعی از همکاران امور
اداری و منابع انسانی همراه بود.

انتشار آزاد اطالعات طبقه بندی شده و
غیرمحرمانه
صراحت و صداقت در بیان واقعیت
به روز بودن و رصد روندهای دنیا و آینده در
حوزه های کاری
ضرورت تدوین برنامه برای شرایط ناپایدار
شایان ذکر است برای آن دسته از مدیران
استانی که امکان حضور در این نشست را
نداشتند به صورت همزمان و از طریق وبینار
شرایط بهره برداری مهیا شد.

انعقاد تفاهم نامه های همکاری
با مراکز آموزشی و پژوهشی
مرکز آموزش مدیریت دولتی؛ در ماه جاری
تفاهم نامه های همکاری با مرکز نوسازی و
تحولاداریوزارتجهادکشاورزی،پژوهشکده
تربيت بدني و علوم ورزشي و سازمان جمع
آوري و فروش اموال تمليکي منعقد نمود.
این تفاهم نامه ها به منظور ایجاد و
گسترش همفکری و همکاریهای آموزشی،
پژوهشی فی مابین و ارتقاء دانش و توان
افزایی مدیران دولتی ،بین مرکز آموزش
مدیریت دولتی و سازمان های مذکور در
اهداف مشترک زیر صورت پذیرفته است:
 اجرا و یا حمایت از طرح های آموزشیمشترک
 بهره مند شدن طرفین از توانمندیهایپژوهشی و آموزشی یکدیگراز قبیل بنیه
علمیوکارشناسی،امکاناتتخصصی،
ارتباطات و فضای فیزیکی
 برگزاری مشترک همایش ها ،کارگاه هایدانش افزایی و نشست های تخصصی و
مانندآنها
 همکاری در خصوص تالیف و انتشارکتب ،نشریات علمی-پژوهشی و بسته های
آموزشی

 همکاری در توانمندسازی مدرسان و تبادلاستاد در زمینه مختلف
 همکاری های مشترک جهت انجاممطالعات راهبردی و میان رشته ای
 ارائه خدمات مشاوری ای در زمینهموضوعات مورد نیاز طرفین
 تولید درسنامه های مشترک برایبهره گیری مدیران
 همکاری مشترک جهت اخذ و اجرایپروژه های پژوهشی و آموزشی
 همکاری در طراحی و تولید برنامه هایآموزشی از راه دور و چند رسانه
ای جهت بارگذاری در سامانه های آموزش
مجازیاختصاصیطرفین.

اخبار استان ها
چهارمحال
بختیاری

 برگزاري دوره آموزشي آشنايي با سند چشم انداز توسط مرکزآموزش و پژوهش چهار محال و بختياري
 برگزاري دومين جلسه کميته بررسي پروپوزال طرح هايپژوهشيدراستانسمنان

سمنان

 برگزاري چهارمين جلسه کميته هماهنگي بررسي پروپوزالطرح هاي پژوهشي در استان سمنان
 برگزاري دوره آموزشي غيرحضوري «مديريت بحران توسطمديريت آموزش و پژوهش استان سمنان

آذربایجان
غربی

 اجراي دومين مرحله از سري دوره هاي تربيت مدرسان استانآذربايجانغربي

هرمزگان

 برگزاري دوره هاي آموزشي اصول فرهنگ ،ارتقاء سالمت اداريو انگيزش در کار ،آسيب شناسي خانواده  ،ارتقاء سالمت اداري در
مديريت آموزش و پژوهش استان هرمزگان

اطالع رسانی  -ماهنامه داخلی
سال دوم شماره  22اسفند ماه 1398
تهیهکننده :روابطعمومی
تلفن42501612 :
پستالکترونیکinfo@smtc.ac.ir:
آدرس سایت مرکزwww.smtc.ac.ir :

آغازبهرهبرداريهمگاني
ازشبکهآموزشیکارمند
برگزاريکارگاههايتخصصي
«تحولديجيتال»و«رايانشابري»

انتصاباتجدید
درمرکزآموزشمدیریتدولتی

بهرهبرداريرايگانازمقاالتپايگاهنورمگز
برایکاربرانپرتالمرکز

مرکز آموزش مدیریت دولتی با هدف
توانمندسازی ،ارتقای دانش ،مهارتهای
تخصصی و حرفهای مدیران و کارشناسان
نظام اداری کشور ،نخستین کارگاه
تخصصی «آشنایی با تحول دیجیتال»
ویژه معاونان ،مدیران و کارشناسان فناوری
اطالعات را در روز یکشنبه 1397/11/27
و کارگاه تخصصی «رايانش ابري» را
در روز سهشنبه  1398/11/ 29در
سالن اجتماعات والیت به اجرا درآورد.
کارگاه تحول دیجیتال مبتنی بر «مفاهیم
اولیه؛ رهبری تحول دیجیتال در عمل؛
مدلهای تحول دیجیتال و ارکان تحول
دیجیتال موفق» و کارگاه رايانش ابري بر
«مبانی و مفاهیم تحول در عصر اطالعات؛
اینترنت اشیاء؛ مبانی و مفاهیم رایانش ابری؛
معماری و کاربردی رایانش ابری» استوار بود.
گفتنی است که شماری از مدیران و
کارشناسان وزارتخانهها ،دستگاههای اجرایی،
استانداریهای سراسر کشور و سازمانهای
عمومی و دولتی در این دو کارگاه تخصصی
از ساعت  8الی  17حضور داشتند.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی مرکز آموزش
مديريت دولتی طی احکام جداگانهای جناب
آقای حسین حسینیدارینی به سمت
ش های حرف ه ای و
سرپرست مدیریت آموز 
تخصصی؛ جناب آقای محمد عادل ارشادی
سرپرستدفترطرحوبرنامهوارزیابیعملکرد؛
سرکار خانم زهرا امیرخانی سرپرست گروه
نیازسنجی و ارزشیابی آموزشی؛ سرکار خانم
مهتاب حبیبنژاد تپهباشی سرپرست گروه
آموزشهای حرفهای و تخصصی؛ سرکار خانم
لیال مهربانی مجد سرپرست گروه طراحی
و برنامهریزی آموزشی؛ جناب آقای وحید
رنجبر سرپرست گروه ارزیابی عملکرد و بهبود
سیستمها و روشها؛ جناب آقای محسن
راجی اسدآبادی سرپرست گروه برنامه و
بودجه و جناب آقای احسان انصاری به عنوان
سرپرست اداره روابط عمومی ،پاسخگویی
و رسیدگی به شکایات منصوب شدند.

با عضویت مرکز آموزش مدیریت دولتی
در پایگاه مجالت تخصصی نور «نور مگز»،
بزرگتــرین بانـک مقــاالت علـوم اسـالمی
و انســانی ،از اسفند  1398این امکان فراهم
شده است تا کاربران پرتال مرکز و عالقهمندان
به پژوهشهای برتر علمی ،پس از ورود به
سایت مرکز و طی مراحل ثبت نام و ورود با
کد کاربری ایجاد شده از امکانات این پایگاه
اطالعاتی به صورت کامل استفاده نمایند.
گفتنی است که پایگاه مجالت تخصصی
نور ،بانک اطالعاتی متنی-تصویری
است که در راستای تسهیل و ترویج
امر پژوهش ،وظیفه شناسایی و عرضه
مجالت تخصصی علوم اسالمی و انسانی
در فضای مجازی را بر عهده دارد.
عالقمندان می توانند با مراجعه به پرتال
مرکز و مطالعه راهنما نسبت به دریافت کد
کاربری و رمز عبود این پایگاه اقدام نمایند.

مرکز آموزش مدیریت دولتی بر اساس
بخشنامه دورههاي جديد آموزشی کارکنان
دولت به شماره  668320مورخ 1398/11/19
و با توجه به وظايف محوله به مرکز در
خصوص تهيه محتواي آموزشی دورههاي
مربوط به توسعه فرهنگ سازمانی) موضوع
تبصره  2ماده  3و تبصره  1ماده  10نظام نامه
توسعه فرهنگ سازمانی به شماره 302550
مورخ (1397/06/14اقدام به برگزاری  3دوره
آموزشی غیرحضوری اختصاصی برای کلیه
سازمانها ،نهادها ،مؤسسات و دستگاههای
اجرایی با عناوین مدیریت سبز ،فرهنگ
سازمانی ،اصول و مبانی پدافند غیر عامل
نموده است .الزم به یادآوری است که ثبت
نام در دورهها صرفاً توسط مسئوالن محترم
آموزش دستگاههاي اجرايی در شبکه کارمند
با نشانی اينترنتیwww.lrc.smtc.
 ac.irمقدور است و بایستی تمهيدات الزم
براي ثبت نام همکاران در سامانه مذکور
توسط مسئوالن محترم آموزش اتخاذ گردد.
در این دوره عالوه بر ارائه مباحث تئوری
و نظری کانون های ارزیابی توسط اساتید
خبره ،اجرای عملی ،کاربردی و مهارتی
دوره آموزشی نيز مورد تاکید می باشد.

