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شماره  3خرداد 1399

مصاحبه پذيرفتهشدگان هفتمين آزمون استخدامي
مربوط به «سازمان اداري و استخدامي کشور» در مرکز
کانون ارزیابی مرکز آموزش مدیریت دولتی برای پذیرفتهشدگان
اول هفتمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرايی سال
مرحلۀ ِ
 1398مربوط به «سازمان اداری و استخدامی کشور» در شش روز
کاری از شنبه مورخ  99/2/20لغایت شنبه  99/2/27به صورت
فشرده با رعایت اصول بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی مصاحبه
برگزار کرد.

اولين دوره تربيت ارزياب حرفه اي شايستگي هاي عمومي
مديران دولت در مرکز آموزش مديريت دولتي در سال 99
مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان یکی از متولیان پیاده سازی
و استقرار کانون های ارزیابی و توسعه شایستگی عمومی مدیران در
دستگاه های اجرایی ،یکی دیگر از دوره های تربیت ارزیاب حرفه ای
را برای  20نفر از فراگیران سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران از
تاریخ  25اردیبهشت لغایت  23خرداد سال جاری برگزار می نماید.

سومينفصلنامهتخصصيآموزشمديريتدولتيمنتشرشد
سومین شماره فصلنامه تخصصی آموزش مدیریت دولتی با محوریت
«طراحی و برنامه ریزی آموزشی» به چاپ رسید .این شماره در توالی منظم
و مفهومی شماره های پیشین بوده که از بخش های متنوعی همچون
پروندهویژهمرکز،جستارهایعلمی،مصاحبهاختصاصی،گزارشهمایش
و کافه کتاب تشکیل شده است.
صدور الکترونيکي گواهينامه و تأييد مالي در سامانه
جامع آزمونهاي غيرحضوري مرکز
سامانهجامعآزمو نهايغیرحضورییکيازسامان ههايبرخطوفعالمرکز
آموزش مدیریت دولتی است که بیش از 130آزمون در 5بخش آموزشی:
مهارتهای رایانه ،دورههاي عمومی ،دورههاي شغلی مشاغل مشترک
اداری ،دورههاي مدیران و دورههاي تخصصی بر آن بارگذاری و از اسفند
ماه سال  1398برای صدور گواهینامه و تأیید مالي فعالسازی شده است.
دريافت نماد اعتماد الکترونيکي براي پرتال مرکز
مرکز آموزش مدیریت دولتی ،موفق به کسب نماد اعتماد الکترونیکی از
مرکز توسعه تجارت الکترونیک در نیمه اول خردادماه سال  1399گردید
که با توجه به توسعه آموزش های الکترونیکی مرکز ،وجود این نماد باعث
اعتمادسازیورسمیتدهیبیشتربهفعالیتهایاینترنتیمرکزمیشود.
دوره «مديريت تضاد بين فردي» و «شبکه سازي» در
مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد
ایندورهدرروزهایروز 12و 13خرداد 1399توسطجنابآقایدکترجبار
باباشاهیوسرکارخانممظاهریبرایفراگیرانسازمانهای؛شرکتبازرگانی
دولتیایران،سازمانزمینشناسیواکتشافاتمعدنی،مرکزآموزشمدیریت
دولتی ،سازمان هواشناسی ،خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران ،شرکت
آب منطقه ای خراسان شمالی ،بانک صنعت و معدن و  ....برگزار گردید.
برگزاري دو دوره خالقيت وحل مساله و نیز دوره
مديريت تعارض در مرکز
دوره خالقيت و حل مساله روز دوشنبه مورخ  1399/۰۳/19از ساعت
 ۸الی  ۱۷توسط دکتر حسینی راد و دکتر عارف برگزار و همچنین دوره
مديريت تعارض روز شنبه مورخ  1399/3/20ساعت  8تا  17توسط
خانم موحدی منصور برای فراگیران چندین سازمان برگزار گردید.

ديدار معاون اول رئيس جمهور
با مديران ارشد سازمان اداري و استخدامي کشور
معاون اول رئيسجمهوري در مراسم
ديدار با مديران ارشد سازمان اداري و
استخدامي كشور كه در محل اين سازمان
عصر روز سه شنبه  20خردادماه 1399
برگزار شد ،شركت و سخنراني كرد.
در این دیدار ،دكتر اسحاق جهانگيري بيان
داشت :بايد روح و جان تازه اي در نظام اداري
و مديريتي كشور دميده شود و اگر راهكارهاي
الزم براي كارآمدي نظام اداري كشور به ويژه
در حوزه منابع انساني و مديريتي كه در حوزه
عمل سازمان اداري و استخدامي كشور است
تدبير شود ،ميتواند يك گام ما را به حكمراني
خوب نزديك كند .ایشان ضمن تأكيد بر انجام
اقدامات ضروري و اصالحات در ساختارها،
نگرشها و روشها ،تصريح كرد :اگرچه بخش
اصلي مسائل ناشي از محدوديت منابع است؛
اما آنچه بيش از آن تأثيرگذار بوده ناكارآمدي
ي توان با انجام
دستگاه اداري كشور است كه م 
اقداماتمؤثرازمشكالتكاستورضايتمندي
مردم را كسب كرد .بنابراین سازمان اداري و
استخدامي كشور بايد در جهت كارآمدي نظام
اداري به طور روشن برنامه ريزي كند.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به موضوع
تحريمهايظالمانهوغيرانسانيآمريكاكههمه
ابعاد اقتصادي و اجتماعي كشور را تحت تأثير
قراردادهاست،اضافهشدنشرايطبحرانيناشي
از بروز كرونا در كشور را يادآور شد و گفت :در
دوران كرونا برخي كارها كه در حالت عادي
اجراي آن ماه ها به طول مي انجاميد ظرف
 ۴۸ساعت حل و فصل شد كه اين امر بيانگر
اين است كه مي توان با كارآمدي مسايل كشور
را برطرف كرد .حال ،بايد با شناسايي فرصت

ها و تهديدها ،تصميم گيري هاي به موقع و
صحيحداشتهباشيمتابتوانيمازشرايطسخت،
دشوار و پيچيده پيش رو عبور كنيم.
معاون اول رئيس جمهور در بخشی دیگر،
با تأكيد بر اينكه مديران بايد بدانند فرصت
ها زودگذر هستند و ماندگار نخواهند بود،
گفت :مدير موفق كسي است كه با وجود
محدوديت منابع ،بهترين تصميم ها را در
جهت حل مشكالت كشور و رفع چالش
هاي پيش روي مردم اتخاذ كند و مديران
كشور بايد مخاطرات و تهديدات امروز كشور و
مخاطراتآيندهرامدنظرقراردهندوبااستفاده
از فرصت ها تالش كنند تا اين تهديدها
به حداقل ممكن كاهش پيدا كند.
درادامهدکترجهانگیریباقدردانيازعملكرد
مطلوب سازمان امور اداري و استخدامي ،گفت:
سازمان امور اداري و استخدامي در سال هاي
اخير خوب درخشيده و با كاهش شش ساله
سن مديريت و بكارگيري زنان در مسئوليت
هاي مديريتي در اين سازمان توانسته اقدامات
خوبي را به انجام برساند .همچنین وی افزود:
افزايش  ۳۰درصدي استفاده از زنان و جوانان
در مناصب مديريتي يكي از مصوبات شوراي
عالي اداري بوده است و سازمان امور اداري و
استخدامي كه بايد در اين زمينه از دستگاه
هاي ديگر گزارش گيري كند ،خود عملكرد
مناسبي داشته و توانسته در اين زمينه نتايج
مثبتي را حاصل كند .از این رو ،سازمان اداري
و استخدامي کشور باید تمركزی جدي تر
نسبت به مديريت منابع انساني دولت و
اصالح روندها و ساختارها معطوف نماید.
معاون اول رئيس جمهور در بخش پایانی

نشستتخصصيآنالين«دورکاريدرنظاماداري،الزاماتوچالشها»
مرکز آموزش مدیریت دولتی به منظور افزایش آگاهی مدیران و کارکنان سازمانها با
ابعاد گوناگون دورکاری در نظام اداری نشستی تخصصی با عنوان«دورکاری در نظام
اداری ،الزامات و چالش ها» را برای کلیه مدیران و کارکنان دولت با حضور دکتر علی
اله قنبری رئیس آمار ،برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی
کشور روز چهارشنبه  21خرداد  99از ساعت  9تا  10:30به صورت آنالین برگزار کرد.

مراسمبزرگداشتروزبهرهوريباهمکاريمرکزآموزشمديريتدولتيبرگزارشد

سازمان ملی بهره وری ایران با هدف ارائه گزارش از وضعیت تحقق اهداف بهره وری مندرج
در ماده  3و  5قانون برنامه ششم توسعه و انتقال تجارب در خصوص پیاده سازی چرخه
مدیریت بهره وری مراسمی با عنوان «بزرگداشت روز بهره وری» و با حضور رئیس سازمان
ملی بهره وری و جمعی از دستگاه های اجرایی سراسر کشور در روز یکشنبه  1399/3/11از
ساعت  9الی  12به صورت زنده از طریق ویدئو کنفرانس با همکاری مرکز آموزش مدیریت
دولتی برگزار کرد.

اخبار استان ها
ایالم
چهارمحال
بختیاری
سمنان

 برگزاري دوره آموزشي امنيت کاربري فناوري اطالعات بهصورت الکترونيکي در مرکز آموزش و پژوهش استان ايالم
 برگزاري دوره آموزش غير حضوري «ايمني و بهداشت محيطکار در استان چهارمحال و بختياري
 برگزاري چهارمين جلسه کميته هماهنگي بررسي پروپوزالطرح هاي پژوهشي در استان سمنان
 اخذ گواهي کانون صالحيت ارزيابي شايستگي هاي عموميمديران حرفه اي برای سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

خراسان
رضوی

 ابالغ برنامه آموزشي سه ماهه دوم سال  ۱۳۹۹به دستگاه هاياجرايياستانخراسانرضوي

کرمان

 برگزاري آزمونهاي الکترونيکي دوره هاي غير حضوري در مرکزآموزش و پژوهش استان کرمان

خراسان
شمالی
قم
مازندران

برگزاري کانون ارزيابي شايستگي مديران
حرفهاياستانهرمزگان
مرکز آموزش مدیریت دولتی ،کانون ارزیابی
شایستگی مدیران را برای  38نفر از مدیران
پایه ،میانی و ارشد استان هرمزگان در تاریخ
 12 ،11و  13خرداد ماه  1399با همکاری
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده
نگری استان هرمزگان و در راستای اجرای
دستورالعمل  1657363سازمان اداری و
استخدامی کشور با موضوع پیاده سازی
کانون های ارزیابی و توسعه شایستگی
مدیران حرفه ای دولت برگزار کرد.

برگزاري دوره هاي آموزشي الکترونيکي
مديران و کارکنان در سالگرد رحلت
بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران
در آستانه سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری
اسالمی ایران ،حضرت امام خمینی(ره) و
در راستای توسعه کاربست فناوریهای
نوین برای ارائه خدمات آموزشی در سال
جهش تولید؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی
دوره های را به شیوه الکترونیکی و از
طریق سامانه و برنامه کاربردی (اپلیکیشن)
ش های الکترونیکی مرکز به نشانی
آموز 
 lms.smtc.ac.irبرگزار میکند.

 برگزاري دوره آموزشي آشنايي با نرم افزار فتوشاپ در استانخراسانشمالي
 ابالغبرنامههايآموزشيکوتاهمدتسال ۱۳۹۹بهدستگاههاياجرايياستانقم
 برگزاري دوره آموزشي به صورت غيرحضوري در مرکز آموزش سومين دوره آموزشي ويژه مديران به صورت چهارمين دوره آموزشي ويژه مديران بهو پژوهش استان مازندران
زنده در مرکز آموزش مديريت دولتي صورت زنده در مرکز آموزش مديريت دولتي
اطالع رسانی  -ماهنامه داخلی
سال سوم شماره  3خرداد ماه 1399
تهیه کننده :روابط عمومی مرکز
تلفن42501612 :
پستالکترونیکinfo@smtc.ac.ir:
آدرس سایت مرکزwww.smtc.ac.ir :

مرکز آموزش مدیریت دولتی ،سومین دوره
آموزشی ویژه مدیران را با عنوان «مدیریت
مؤثر وقت» به مدت چهار ساعت طی دو
جلسهبهصورت زنده()liveوازطریقسامانه
آموزشهایالکترونیکیمرکزبهنشانی:
( )lms.smtc.ac.irدر روزهای شنبه و
یکشنبه 17و  18خرداد ماه  1399برگزار
کرد.

مرکزآموزشمدیریتدولتی،چهارمیندوره
آموزشی ویژه مدیران را با عنوان «مدیریت
مشارکتی با تاکید بر نظام پیشنهادات»
به مدت چهار ساعت طی دو جلسه به
صورت زنده و از طریق سامانه آموزشهای
الکترونیکی مرکز در روزهای دوشنبه و
چهارشنبه 19و 21خرداد ماه 1399برگزار
کرد.

سخنانش با اشاره به موضوع تاريخ شفاهي و
ثبت تجارب مديران ارشد دولت بر استفاده از
تجربه ها و سياست هاي دولت هاي گذشته
در مواجهه با بحران هاي مشابهي نظير تأمين
ارز يا جبران كسري بودجه ضروري دانست و
گفت :استفاده از اين راهكار مي تواند در حل
مسايل كليدي كشور كارگشا باشد و منجر به
پرهيز از اتخاذ تصميمات و تكرار روش هاي
نادرست در حل مسايل يكنواخت شود.
در ابتداي اين نشست ،مهندس جمشيد
انصاري با ارائه گزارشي از اقدامات سازمان
اداري و استخدامي كشور از سال ۱۳۹۵
تاكنونبيانداشتندكهدستاوردهايمادرواقع
دستاوردهاي دولت بوده است .در دوره دولت
اصالحات بنا شده بود سالي  ۳درصد نيروي
انساني دولت در حوزه منابع انساني كاهش
داشته باشد كه توانستيم نهايتاً۱۲۶هزار نفر از
كل نيروي انساني دولت را كاهش دهيم كه در
دولت نهم و دهم به همين تعداد نيز افزايش
نيرو داشتيم .با استقرار دوباره سازمان اداري و
استخدامي كشور در طول اين مدت۱۷۰۱۱۵،
نفر از نيروي انساني دولت كاهش داشته است.
همچنين وضعيت تحصيالت نيروي انساني
دولت به سطح ليسانس بهبود يافته است ،به
اين صورت كه از  56/69درصد به 70/58
درصد رسيده است چون كه در آزمونهاي

استخدامي فقط ليسانس به باال را جذب
كردهايم و نظام اداري از لحاظ توان و دانش
كاركنان در وضعيت خوبي قرار دارد.
مهندس انصاري ادامه داد :ما تزريق نيروي
انسانيجديدوجوانبهدولترامتوقفنكردهايم؛
در اين مدت ۳۲۷۵۵۴هزار مجوز استخدام
جديد صادر كردهايم كه همگي از طريق
آزمون استخدامي صورت گرفته است چراكه
عدالتمحوري و شايستهگزيني كه از جمله
سياستهاي ابالغي مقام معظم رهبري است
سرلوحه كارمان قرار داديم .ایشان همچنین
ادامه داد ۷۰ :درصد جذبشدگان آزمونهاي
استخدامي فارغالتحصيالن دانشگاههاي برتر
كشور هستند .معاون رئيسجمهوري اضافه
كرد :يكي ديگر از دستاوردهاي خوب دولت،
در حوزه حقوق و مزايا و جبران خدمت
كاركنان دولت بوده است .از سال  ۹۳تا پايان
 142/5 ،۹۸درصد تورم داشتهايم و همزمان
در اين مدت ضريب ريالي كاركنان دولت
هم ۱۴۲درصد افزايش داشته است؛
در اين ديدار دكتر زهرا احمديپور،
رئيس مركز آموزش مديريت دولتي و
مهندس فاطمه پهلواني ،رئيس سازمان
ملي بهرهوري ايران به ارائه گزارش عملكرد
سازمانهاي متبوع خود پرداختند.

اولين نشست صميمي رئيس مرکز آموزش مديريت دولتي با
همکاران مرکز در سال 1399
به گزارش روابط عمومی مرکز :اولین
دیدار صمیمانه رئیس مرکز آموزش
مدیریت دولتی با مدیران و کارکنان مرکز
در سال جاری روز یکشنبه  25خرداد
ماه  99در سالن والیت ساختمان زبرجد
از ساعت  10تا  12برگزار گردید.
نخست در این نشست صمیمانه ،دکتر
مهدی حسینی راد سرپرست معاون
آموزشی مرکز برشی کوتاه از روند آموزش
در شش ماه دوم سال  98و سه ماه
ابتدایی سال  99ارائه نمود .وی با تأکید
ت های آموزشی
بر رشد قابل تقدیر فعالی 
مرکز ،گفت« :گرچه شاهد فعالیتهای
چشمگیر مرکز هستیم؛ اما این مجموعه
اقدامات نسبت به جایگاه واقعی مرکز
بسیار ناچیز است که امید می رود با
همکاری همه کارکنان محترم ،شاهد
شکوفایی بیش از پیش مرکز باشیم».
سرپرست معاون آموزشی مرکز در
سخنان پایانی خود به نقش پر رنگ
دکتر زهرا احمدی پور اشاره کرد و
ابراز داشت که حضور ایشان در رأس
مدیریتی مرکز سبب شده که مرکز
آموزش مدیریت دولتی به جایگاه واقعی
خود نزدیک تر شود و در کانون توجه و
تصمیم گیری ها قرار گیرد و کارکنان
مرکز هم نهایت همراهی و هماهنگی را
با سیاست های ایشان نشان دهند.
دکتر سید محمود حاج اکبری معاون
منابع انسانی و پشتیبانی مرکز ،سخنران
بخش دوم این نشست بود .وی با تأکید
بر اقدامات صورت گرفته در حوزه نیروی
انسانی و پشیبانی ،ضمن تشکر از همه
همکاران بر پیگیری مطالبات و درخواست
ها اشاره کرد و گفت« :تالش خود را
در راستای تحقق هرچه بهتر و بیشتر
مطالبات به حق و رفاهیات همکاران
خواهیم داشت و با وجود تخصیص بودجه
و نیز درآمد اختصاصی مرکز در دو ماه
ابتدایی سال  ،99می کوشیم که در
پرداخت ها روندی بهتر و رضایتمندتری
داشته باشیم ».معاون منابع انسانی و
پشتیبانی در این نشست بر افزایش ضریب
حقوق همکاران با موافقت ریاست محترم
سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد.
دکتر زهرا احمدی پور ،رئیس مرکز
آموزش مدیریت دولتی نیز با اشاره به
کرونا و نقش مرکز در تبدیل تهدید به
فرصت بیان داشت« :در دوران شیوع
کرونا تالش همه کارکنان و مدیران مرکز
منجر به این شد که این تهدید را تبدیل
به فرصت سازند که البته توفیقات مرکز

آموزش مدیریت دولتی در سطوح عالی
مدیریتی کشور انعکاس یافته است».
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی ،برند
مرکز را مهمترین برند نظام اداری خواند و
با تأکید بر نقش برندها در شخصیت سازی
افراد ،گفت« :امروزه ،افراد بسیاری شاغل
در نظام اداری هستند که از تولیدات و
خدمات مرکز بهره برده اند و به آن اعتماد
دارند؛لذامهمترینوظیفهماحفظوارتقای
کیفیت تولیدات و خدمات مرکز است».
دکتر احمدی پور در بخشی دیگر از
سخنانش به انتصابات مرکز اشاره کرد
و گفت« :در دیدار با معاون اول رئیس
جمهوری که روز سه شنبه  20خرداد
 99در سازمان اداری و استخدامی
کشور برگزار شد؛ میانگین سنی مدیران
مرکز را  36سال اعالم کردم که مایه
شگفتی آقای دکتر جهانگیری شد».
وی ادامه داد که این پیشرفت در حوزه
آموزش مرکز ،نتیجه اعتماد به جوانان
است که با شور و اشتیاق و با تکیه بر
دانش و تخصص به پیش می روند.
در بخش پایانی سخنان رئیس مرکز
آموزش مدیریت دولتی بر توسعه و
گسترش ارتباطات مرکز با مراکز استانی
تأکید و خواستار تداوم این همکاری
ها در سطح گسترده شد و نمونه بارز
آن را برگزاری کانون ارزیابی مدیران
حرفه ای در استان هرمزگان یاد کرد.
در پایان نشست به جمعی از مدیران و
کارکنان ساعی مرکز که شایسته تقدیر
شده بودند ،لوح تقدیر اعطا شد.

