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شماره  20دی 1398

پيام تسليت رييس مرکز آموزش مديريت دولتي در پي شهادت
سردار بزرگ و پر افتخار حاج قاسم سليماني

برگزاري مرحله چهارم از دوره هاي آموزشي تربيت
مدرس در سال 1398

بسمالربالشهدا
«والذین هاجروا فی سبیلاهلل ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم اهلل رزقا حسنا و اناهلل لهو خیر الرازقین»
«سوره حج آيه »٥٨

چهارمین مرحله دورههای آموزشی تربیت مدرس در سال ،1398
در چارچوب «دستورالعمل نحوه احراز صالحیت تدریس و اجرای
برنامه تربیت مدرسان دورههای آموزشی کارکنان دولت» ،موضوع
بخشنامه شماره  464185مورخ  ،1397/08/29از تاریخ  7لغایت
 18دیماه  98به شرح جدول پیوست در ساختمان معاونت آموزشی
مرکز برگزار شد.

«و آنان که در راه خدا از وطن هجرت گزیده و در این راه کشته شده یا مرگشان فرا میرسد ،البته
خدا رزق و روزی نیکویی نصیبشان میگرداند ،که همانا خداوند بهترین روزیدهندگان است».
شهادت سردار رشید اسالم سپهبد حاج قاسم سلیمانی رضوان اهلل تعالی علیه نه فقط برای ملت ایران
اسالمیبلکهبرایآزادیخواهانجهانوملتهایمسلمانخاورمیانه خصوصامردمعزیزکشورهایمحور
مقاومت که سال های متمادی در آتش خون و جنگ سلطه ،جهل و تزوير سوختند و با رشادت هاي این
شهیدسرفرازبهارمغانامنیتدستیافتند،سختوجانکاهاست.ایشانافتخاراتبسیاریراکسبکردند
که خداوند توفیقش را به هر کسی نمی دهد .افتخار نجات جان انسان ها بر هر آیین و مذهب و مسلکی
بودنددراقصینقاطکشورهایمحورمقاومتافتخارنجاتحریمعلویوحسینیوزینبیازشرمتحجرین
داعشیافتخارحفظثغورایراناسالمیازدشمنانميهن،افتخارسالهاجهادومجاهدتوتربیتانسانهای
خالص ،متقی و ایثار گر در جهان اسالم و افتخارات بسیاری که زبان از شمردن آن ها عاجز است .اینجانب
این ضایعه ی عظیم را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج ) ،رهبر معظم انقالب مد ظله العالی و نیروهای
مسلحکشورخصوصاسپاهپاسدارانانقالباسالمیوخانوادهمحترمآنپاکباختهراهخداتبریکوتسلیت
می گویم و برای آن شهید سرفراز حشر با اباعبداهلل الحسين (ع) در مقام رضوان بهشت برین آرزو می کنم.

برگزاري دوره هاي فشرده تربيت ارزياب حرفه اي
در دي ماه
به منظور اجرای بند  2-7دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی
های عمومی مدیران حرفه ای موضوع بخشنامه شماره  1657363مورخ
 1396/11/04و در پی درخواست های متعدد سازمان ها و دستگاه های
اجرایی؛دورههایفشردهتربیتارزیابحرفهایدیماه1398درمرکزآموزش
مدیریتدولتیمطابقبرنامهزمانبندیاعالمشدهدرپرتالمرکزبرگزارشد.
برگزاري مرحله دوم دورههاي آموزشي تربيت مدرس
ويژه سازمان بيمه سالمت ايران
در راستای عملیاتی نمودن تفاهم نامه منعقده بین مرکز آموزش مدیریت
دولتی و سازمان بیمه سالمت ایران و در چارچوب «دستورالعمل نحوه
احراز صالحیت تدریس و اجرای برنامه تربیت مدرسان دورههای آموزشی
کارکنان دولت» ،موضوع بخشنامه شماره 464185مورخ،1397/08/29
مرحله دوم دورههای آموزشی تربیت مدرس ویژه سازمان بیمه سالمت
ایران ،با حضور  28نفر از کارشناسان و مدیران ستادی و استانی سازمان
مذکور ،از روز یکشنبه مورخ  1398/10/22آغاز و طی  4روز متوالی
برگزارشد.

برگزاری سلسله نشست های ارائه تجارب مدیران
نوزدهمین نشست در سال 98

آقای عبدالمحمد زاهدی استاندار سابق استان های قزوین و کردستان

 درنظر گرفتن اولویت های هر منطقه باتوجه به شرایط حاکم
 هم اندیشی و تصمیم گیری بر اساس جمعبندینظرات
 ارتباط با مردم منطقه و بیان دیدگاه ها(اعتمادسازی)
بهروزرساني بانک اطالعات مدرسان
 انتقال مشکالت و مسائل منطقه به مدیراندورههاي آموزشي
باالدستی
 انتخاب و انتصاب فرمانداران بومیبراساس بند  1/7دستورالعمل «نحوه احراز صالحیت تدریس و اجرای
 توجه به ویژگی های عمومی و بینشبرنامهتربیتمدرساندورههایآموزشیکارکناندولت»،موضوعبخشنامه نوزدهمینبرنامهازسلسلهنشستهای
سیاسی در انتصاب مدیران
شماره 464185مورخ،1397/08/29مشخصاتمدرسانتأییدصالحیت تخصصی»ارائه تجارب مدیران» در سال
 ارتباط با افراد مرجع در استان(روحانیون،ت های آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری  1398روز شنبه مورخ  1398/10/07از
شده در مرکز و مدیری 
ساعت 10-12باسخنرانیآقایعبدالمحمد شعرا ،نویسندگان و )...
لرستان
فارس،
سمنان،
اصفهان،
های
ن

استا
ریزی
سازمانمدیریتوبرنام ه
زاهدی استاندار سابق استان های قزوین و  -بررسی چالش های منطقه و راهکار های
و مازندران ،تا تاریخ  1398/10/14ب ه روزرسانی شده و از طریق لینک کردستان در مرکز آموزش مدیریت دولتی مقابله با آن
«بانک اطالعات مدرسان» ،در پرتال مرکز قابل مشاهده و دریافت است.
توصیههایمدیریتی:برگزارشد.
در این نشست که با حضور جمعی از مدیران  -دقت درانتخاب و انتصاب مدیران
ارشد و میانی دستگاه های اجرایی برگزار شد  -اعتقاد به برنامه وکار کارشناسی
آقای زاهدی ضمن بیان تجارب خود در حوزه  -ثبت تجربیات و انتقال تجارب به مدیران
برگزاری نشست تخصصی
های مدیریتی ،مطالبی را در محورهای زیر آینده (تجارب موفق و ناموفق)
تاب آوری در نظام اداری
 شناخت دقیق منطقه و تشخیص اولویتارائهنمودند:
با توجه به اهمیت و ضرورت برگزاری نشست های تخصصی درحوزه تاب  -شناسایی ظرفیت ها و مزیت های استان و هایاستان
آوری نظام اداری ،روز چهارشنبه مورخ  1398/10/04از ساعت 12/30
 انطباق ویژگی های مدیر با حوزه تحتلغایت«8/30نشستتخصصیتابآوریدرنظاماداری» باحضورمدیرانو بهرهگیریدرجهتتوسعهمنطقه
نظارت
کارشناساندستگاههایاجراییدرمرکزآموزشمدیریتدولتیبرگزارشد - .مدیریت منطقه ای:
 مدیریت بحران (حفظ خونسردی،گردآوری تدوین برنامه راهبردی استان در اولویت قراردادن طرح های توسعه ای اطالعات،برآوردوسعت،تقسیمکار،تصمیمگیریسریع)
منطقه
 حضور مستمر و نظارت مستقیم بر اجرایگفتنی است برای آن دسته از مدیران استانی
اخبار استان ها
برنامهها
که قادر به حضور در این نشست نشدند ،به
 ایجاد تیم های مشاوره در حوزه هایصورت همزمان و از طریق وبینار شرایط
مختلف
هرمزگان  -برگزاري دوره آموزشي برنامه ريزي و مديريت استراتژيک در
بهره برداری از سخنرانی مهیا شد.
سازمانجهادکشاورزياستانهرمزگان
برگزاري دوره های چهارم و پنجم «تربيت ارزياب
برگزاريمرحلهسومکانونهايارزيابي
 برگزاري دوره های آموزشي برنامه ريزي در دستگاه هاي دولتيشايستگيعموميمديراندرسال1398
حرفهايشايستگيمديراندردیماه98
و جعل اسناد وراه هاي مقابله با آن  ،آشنایی با روشها و فنون کار
مازندران با مدیران مافوق  ،خالقيت و نوآوري  ،راهبردهاي آموزش و توان
افزايي  ،مديريت برونسپاري  ،مفهوم شناسي فرهنگ و مديريت
 ،آشنايي با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در استان
مازندران
سمنان

آذربایجان
غربی

چهارمحال
بختیاری

 برگزاري دوره های آموزشي مديريت بحران و برگزاري اوليننشستتخصصيوکارگاهآموزشيدرراستايتوسعهگردشگري
و ارائه راهکارها توسط مرکز آموزش و پژوهش استان سمنان
مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای
پیاده سازی کانون های ارزیابی و توسعه در
 برگزاري دوره آموزشي آسيب شناسي وضعيت اقتصادي کشور دستگاه های اجرایی با هدف آموزش و تربیتو اجراي اولين مرحله از سري دوره هاي تربيت مدرسان دراستان مدیران آینده و بر اساس بخشنامه1657363
آذربايجانغربي
سازمان اداری و استخدامی کشور ،در روزهای
15و17و  18دیماه جاری یکی دیگر از دوره
 برگزاري دوره آموزشي آسيب شناسي مسائل اجتماعي  ،در های ارزیابی را برای  48نفر از متقاضیاناستانچهارمحالوبختياري
دستگاههایاجرایی(وزارتدادگستری،سازمان
اوقاف و امورخیریه و سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایع معدنی ایران ) برگزار نمود.
اطالع رسانی  -ماهنامه داخلی
طی این دوره متقاضیان بر اساس شایستگی
سال دوم شماره  20دی ماه 1398
های عمومی سطوح مدیریت پایه ،میانی و
تهیهکننده :روابطعمومی
ارشد با ابزارهایی چون آزمونهای روانشناختی،
تلفن42501612 :
آزمون های مورد کاوی ،آزمون های نوشتاری
info@smtc.ac.ir
پستالکترونیک:
 ،ارایه شفاهی ،مصاحبه رفتاری ،بحث گروهی
www.smtc.ac.ir
مرکز:
آدرس سایت
و ایفای نقش مورد سنجش قرار گرفتند.

مرکز آموزش مدیریت دولتی به عنوان یکی
از متولیان پیاده سازی و استقرار کانون های
ارزیابی توسعه و شایستگی عمومی مدیران ،در
دی ماه جاری دو مرحله از دوره های تربیت
ارزیاب حرفه ای را برای  60نفر از فراگیران
دستگاه های اجرایی برگزار نمود .دوره تربیت
ارزیاب حرفه ای که یکی از بسترهای حیاتی در
ایجاد کانون های ارزیابی و توسعه است؛ فراگیران
ابتدا با مباحث مبنایی سیاست های کلی نظام
اداری ،قانون مدیریت خدمات کشوری ،نقشه
راه اصالح نظام اداری و طبقه بندی مشاغل
دولتی آشنا شده سپس وارد عناوین آموزشی
تخصصی شامل ؛آشنایی با کانون های ارزیابی
و توسعه ،مدل شایستگی عمومی دولت ،اصول
مشاهده ،ثبت و طبقه بندی ارزشیابی ،ابزارهای
تمرینی و غیر تمرینی در کانون های ارزیابی و
نحوه جمع بندی گزارش و بازخورد می شوند.

بیستمین نشست در سال 98

خانمدکترمحمودیانمعاونوزیرمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیکشور

 تجاری سازی صنایع دستی هم افزایی بین هنرهای معاصر وصنایع دستی و هنرهای سنتی
 ایجاد اشتغال در حوزه های صنایعدستی با حمایت از سازمان ها و
مجموعه های کوچک
 بررسی مشکالت پیش روی زنانبیستمین برنامه از سلسله نشست های درتصدی پست های مدیریتی
تخصصی «ارائه تجارب مدیران» در سال  -بیان چالش و بحران های پیش رو
 1398روز شنبه مورخ  98/10/21از در حوزه های مدیریتی و راه های برون
ساعت  10-12با سخنرانی خانم دکتر رفت آن مشکالت
پویا محمودیان معاون صنایع دستی و
هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی - ،بیان معیارها و شاخص های مورد نظر
گردشگری و صنایع دستی کشور ،در برای انتصاب مدیران
مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد - .ارائه توصیه های مدیریتی
در این نشست که با حضور جمعی
از مدیران ارشد و میانی دستگاه  -داشتن صبر و تاب آوری مدیران در
های اجرایی برگزار شد خانم دکتر شرایط فعلی جامعه
محمودیان به بیان تجارب خود در  -عدم شتابزدگی در تصمیم گیری
حوزه های مدیریتی پرداختند و مطالبی
را در محورهای زیر ارائه نمودند - :همکاری ،همیاری و مشارکت در
تصمیم گیری ها
 بیان پیشبنه فعالیت ها و ارائه برخی تعهد ومسئولیت پذیریدستاوردها در حوزه های عمل
 ثبت شهرها و روستاهای ملی وجهانی  -ایجاد فرصت برای جوانان و بهرهگیری از ایده ها ونظرات آنها
 نقش زنان در حوزه صنایع دستیاجرايدورههايتوسعهشايستگيمديراندر
مرکزآموزشمديريتدولتي

در ادامه برگزاری دوره های توسعه
شایستگی مدیران و بر اساس زمانبدی
اعالم شده ،در دی ماه جاری ،دوره
هایی با عناوین کار تیمی و مهارت های
تیم سازی ،مدیریت مشارکتی ،مدیریت
تضاد بین فردی ،مدل ها و تکنیک های
تصمیم گیری ،تجزیه و تحلیل سیستم
ها و روش ها ،خالقیت وحل مسئله،
مدیریت تعارض ،مبانی مدیریت و رهبری
در سازمان ،مدیریت و ارزیابی عملکرد،
مدیریت استراتژیک سازمانی ،مدیریت
استراتژیک منابع و مدیریت بر مبنای هدف
با حضور فراگیرانی از  34دستگاه اجرایی از
تاریخ  98/9/30لغایت  98/10/11در مرکز
آموزش مدیریت دولتی برگزار می شود

برگزارینشستتخصصي
«کوچينگدرسازمان»

روز چهارشنبه  18دیماه  98نشست تخصصی
«کوچینگ (مربیگری) در سازمان» از ساعت
 9:30الی 12:30در مرکز آموزش مدیریت دولتی
برگزارشد.درایننشستکهباهدفتوانمندسازی
و ارتقاء دانش و مهارتهای تخصصی و حرفه ای
مدیران و کارشناسان مدیریت های منابع انسانی و
آموزشدستگاههایاجراییبرگزارشددرمحورهای
موضوعیزیرمطالبیتوسطاساتیددورهارائهوباتعامل
شرکت کنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
معرفی کوچینگ و آشنایی با کوچینگ
سازمانی ،مزایا ،معایب و حوزه عمل
کوچینگ ،آشنایی با ابزارهای کوچینگ
وجوه تمایزکوچینگ با سایر تکنیک ها،
نقش موثر کوچینگ در ارتباطات سازمانی،
کاهشتعارضاتسازمانی،بهبودعملکردوافزایش
بهرهوری،تاثیرمهارتکوچینگدربهبودعملکرد
کارکنان،نقشتکنیککوچینگدرمربیگری
کارکنانبرایمدیریتعملکردوجانشینپروری

