شهادت موالی متقیان علی (ع) بر همکاران گرامی تسلیت باد
نشریه داخلی
مرکز آموزش مدیریت دولتی
سال سوم  ،شماره 1و ،2فروردین و اردیبهشت 1399
سال سوم

شماره 1و 2فروردین و اردیبهشت 1399

آغاز دوره آموزشي حکومت مهدوي و وظايف منتظران
همزمان با ميالد مسعود حضرت امام زمان (عج)
همزمان با میالد یگانه منجی بشریت دوره آموزشی «حکومت
مهدوی و وظایف منتظران» آغاز شد .عالقمندان میتوانند به آدرس
سامانه آموزشهای الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی به نشانی
 http://lms.smtc.ac.irمراجعه یا اپلیکیشن آموزشهای
الکترونیکی مرکز آموزش مدیریت دولتی را از برنامه گوگل پلی یا
بازار دریافت نمایند .در صورت نیاز به کسب راهنمایی و اطالعات
بیشتر ،شماره تلفن  42501841و  42501804آماده پاسخگویی
میباشد.
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  ،1397/08/28مشخصات مدرسان
تأیید صالحیتشده تا تاریخ  1399/01/27بهروزرسانی شده و از
طریق لینک «بانک اطالعات مدرسان» ،قابل مشاهده و دریافت است.
در نسخه جاری ،اطالعات مدرسان تأیید صالحیتشده مرحله چهارم
دورههای تربیت مدرس« ،سازمان بیمه سالمت ایران» و «سازمان قضائی
نیروهای مسلح ج.ا.ا ».و اطالعات دریافتی از مدیریتهای آموزش و
پژوهشهایتوسعهوآیندهنگریسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانهای
«آذربایجانغربی ،لرستان ،مازندان و هرمزگان» ،به بانک اضافه شده است.

نشست آنالين «رويکرد سازمانها در مواجهه با بيماريهاي نوظهور»
در مرکزآموزش مديريت دولتي برگزار شد
مرکز آموزش مدیریت دولتی ،به منظور
افزایش آگاهی مدیران و کارکنان سازمانها و
کاهش صدمات ناشی از بحران کرونا در نظام
اداریکشور،روزچهارشنبه 99/2/10نشستی
تخصصیباعنوان«رویکردسازمانهادرمواجهه
با بیماریهای نوظهور با تأکید بر دوران کرونا» را
برای کلیه مدیران و کارکنان دولت به صورت
برخطوباحضوردکترسیدمحمداکرميرئیس
انجمنعلمیژنتیکپزشکیایرانبرگزارکرد.
در ابتدای برنامه ،دکتر اکرمی به بیماریهای
نوپدید ،بازپدید و بیماریهای واگیر و غیرواگیر
اشاره کردند و در چند محور کلیدی همچون:
«مدیریت بحران ،پدافند غیرعامل ،ویروس
کرونا ،شبکههای اجتماعی» مطالب خود را
بیان و در ادامه به لزوم عمل به مقررات بین
المللی سالمت اشاره داشتند .ایشان گامهاي
اجرايي و اقدامات در سازمانهای کالن کشوری
را در  6مورد بسط دادند« :سيستمهاي
ارتباطات و اطالع رساني خطر؛ هماهنگي
درون بخشي و شركا؛ ارتباطات عمومي؛

مشاركت جمعيت تحت تاثير در ارتباطات و
اطالع رساني خطر؛ پاسخ به ابهامات ،مديريت
برداشتها و اطالعات اشتباه؛ و ظرفيت سازي».
رئیس مجتمع دارو درمانی هالل ایران ضمن
اشاره به اقدامات در سازمانهای خُ رد کشوری،
گفتند« :از  43نوع آسیب طبیعی (حوادث
غیرمترقبه)؛  35-30مورد در ایران اتفاق
میافتد! از این رو ،مراحل اساسی مدیریت
و کنترل بحران به خصوص در بحرانهای
سالمت و بالیا همواره باید مدنظر قرار گیرد
که شامل آموزش (قبل از بحران)؛ مواجهه
(زمان بحران) و پشتیبانی -اصالح (پس از
بحران) است» .در بخشی از سخنان این استاد
دانشگاه تهران آمده« :در مدیریت بحران باید
دانست که سازمان مسئول ،سازمان همکار،
سازمان جانشین و سازمان پشتیبان کدام
است؟ وی شاخص مدیر بحران خوب را
«اعتماد به نفس؛ خونسردی؛ سریع الفکر
بودن؛ انعطاف پذیری و واقع بینی» دانست و
نقش واحد منابع انسانی  HRرا «حفاظت از

نشست تخصصي آنالين «تغيير سبک مديريت و رهبري در دوران پساکرونا»
در مرکز برگزار شد

بهره برداري رايگان از مقاالت پايگاه نورمگز براي
کارکنان و اعضاي کتابخانه مرکز آموزش مديريت

مرکز آموزش مدیریت دولتی به منظور
افزایش آگاهی مدیران و کارکنان سازمانها به
پذیرش شرایط تغییرات بوجود آمده از بیماری
کووید  19و شناخت مدیریتی بهتر از دوران
پساکرونا ،دومین نشست تخصصی با عنوان
«تغییر سبک مدیریت و رهبری در دوران
پساکرونا» را برای کلیه مدیران و کارکنان
دولت با حضور دکتر محمد مهدی گویا
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت
بهداشت روز چهارشنبه  ۳۱اردیبهشت  99از
ساعت  10تا  12به صورت آنالین برگزار کرد.
دکتر گویا با اشاره به بیماریهای واگیردار ،آنها
را جزو زندگی بشر دانستند و گفتند« :برخی
بیماریها بسیار فاجعهآمیز بوده و منجر به
از دست دادن میلیونها انسان در گذشته
شده است؛ اما کرونا به عنوان پدیدهای دیگر
میتوانددرسآموختههایپاندمیگوناگونیرا
برای ما و آیندگان به ارمغان آورد که با تمرکز بر
نقاط ضعف و نقاط قوت آن ،میتوان تصویری
از مدیریت پساکرونایی را ترسیم نمود» .در
ادامه ایشان به تشریح درس آموختههای
پاندمی کرونا پرداختند و در چند محور اصلی
همچون.1« :کمبود نیروی انسانی تخصصی،
مجرب و کارآمد؛  .2کمبود لجستیک؛ .3
ضعف در سیستمهای جمعآوری دادهها؛
 .4عدم ارتباط عملیاتی مؤثر بین سطوح
مرکزی و محیطی؛  .5عدم استفاده بهینه از
ظرفیتهای گسترده سیستمها دیجیتال
سالمت ()Digital Health؛  .6عدم تعیین
تکلیف مقررات بینالمللی بهداشتی ()IHR
و ملزومات آن» مطالب خود را بسط دادند.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر
وزارت بهداشت ضمن اشاره به ظرفیتهای
گسترده سیستمها دیجیتال سالمت،
بهرهگیری مدیریت بخش خصوصی از این
ظرفیت را بسیار بیشتر از مدیریت بخش
دولتی برشمردند و «آموزش و اطالعرسانی؛
مکانیابیبیمارانوتعییننقشهاپیدمیولوژیک

به اطالع همکاران و اعضای محترم کتابخانه مرکز میرساند ،با توجه به
عضویت مرکز در پایگاه اطالعاتی مقاالت نورمگز ،این امکان فراهم شده
است تا کاربران عالقمند پس از ورود به سایت مرکز و طی مراحل عضویت
و ورود با کد کاربری ایجاد شده از امکانات این پایگاه به صورت کامل
بهرهبردارینمایند.
برگزاری دوره آموزشي
«بيماريهاي نوپديد و راههاي پيشگيري»
مرکز آموزش مدیریت دولتی با همکاری جمعیت هالل احمر جمهوری
اسالمی ایران در راستای ایفای نقش مؤثر و انجام مسئولیت اجتماعی در
شرایط حاضرو ب ه منظور افزایش آمادگی سازمانها و ارتقای سطح دانش و
توسعهمهارتهایکارمنداندستگاههایاجراییدرمواجههبابیماریهای
نوظهور ،دوره آموزشی «بیماریهای نوپدید و راههای پیشگیری»
به مدت «6ساعت» از مجموعه دورههای آموزشی تکمیلی عمومی،
موضوع بخشنامه شماره  1803/90367مورخ  ،1386/07/08را در
تاریخ 98/2/16از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز برگزار نمود.
برگزاری دوره هاي آموزشي حقوق شهروندي
با عنايت به بخشنامه شماره  47093مورخ  1399/02/09سازمان اداری
و استخدامی کشور با موضوع الزام دستگاههای اجرايی به ارسال گزارش
عملکردنحوهاجرایتصويبنامهحقوقشهروندیموضوعبخشنامهشماره
 1127128مورخ  1395/12/28شورای عالی اداری تا پايان ارديبهشت
ماه 1399و با توجه به شاخص 13بعد 3بخشنامه مذکور در زمينه سرانه
آموزش حقوق شهروندی مديران و کارمندان و نظر به تقاضای سازمانها
و دستگاههای اجرايی؛ مرکز آموزش مديريت دولتی ،دوره های آموزشی
حقوق شهروندی را مطابق برنامه اعالم شده در پرتال مرکز برگزار نمود.

اخبار استان ها
 برگزاري نشست علمي -تخصصي وضعيت ايران و جهانپيرامونشيوعويروسکرونا
سمنان

 فراخوان برگزاري دوره غير حضوري « مديريت تعارض» ويژهسطوحمديران

کارکنان؛ تداوم عملیات کسب و کار و گردش
کار؛ و مدیریت بحران مالی ،کاهش تأثیر
منفی مالی بحران بر روی سازمان» برشمرد و
هریک را با توجه به ویروس کرونا تشریح نمود.
دکتر اکرمی با برشماری کارکردهای پدافند
غیرعامل در کنترل شیوع بیماری کوئید
 19گفتند که اقدامات پدافند غیرعامل
بسیار مؤثر و حیاتی میباشد و فرمایشهای
دقیق مقام معظم رهبری در این باره
همواره راهگشا و انگیزاننده بوده و هست.

در پایان نشست به برخی از سؤاالت ارسالی
پاسخدادهشد.گفتنیدرایننشستتخصصی
برای نخستین بار با بهره گیری از ظرفیتهای
پخش زنده (وبینار ،آپارات ،اینستاگرام) برنامه
پوشش داده شد که به دلیل استقبال کم نظیر
کاربران به صورت همزمان در دقایق اولیه در
برخیکانالهایارتباطیاختاللیبوجودآمدکه
به سرعت رفع گردید و بالغ بر 1500نفر و120
ارتباط وبیناری از تمامی استانهای کشور این
نشست را همزمان مشاهده و همراهی کردند.

برگزاری دوره آموزشي وبيناري
«برنامهريزي براي ارتقاي بهرهوري با
رويکرد حل مسأله»

تدوین تقویم آموزشی
مرکز آموزش مدیریت دولتی

بیماریها؛ پزشکی از راه دور؛ برنامههای نرم
افزاری رایانهای و تلفنهای همراه برای خود
مراقبتی؛ نظارت بر درمان و ثبت و گزارش
عوارضدارویی»رانمونههاییازاینبهرهگیری
یاد کردند .وی در بخشی دیگر از سخنانش،
عدم توجه کافی به اصول مسلم آموزش و
اطالعرسانی خطر و ایجاد تحرک و بسیج
Risk
اجتماعی(Communication
 )& community engagementرا
یکی از مهمترین نقاط کلیدی آموزش
مدیران معرفی و تأکید نمودند که میباید
مرکز آموزش مدیریت دولتی بیش از
پیش در این زمینه سرمایهگذاری نماید.
بخشپایانینشستباارائهمؤلفههایمدیریت
پساکرونایی همراه بود« :بازنگری سازمان و
توجه به مدیریت دانش محور؛ سازماندهی
مجدد در راستای افزایش تاب آوری سازمانی
درمقابلهبابحرانها؛توجهبهظرفیتهایموجود
(از ابعاد کیفی و کمی)؛ برنامهریزی بر اساس
درس آموختهها در سطح ملی و بین المللی؛
تقویت و ارتقای ظرفیتهای مورد نیاز؛ توجه
ویژه به منابع در راستای حفظ عملکرد
سازمانی و پیشگیری از افت عملکرد سازمانی؛
توجه به مستندات علمی و بکارگیری آنها
در ارائه خدمات سازمانی؛ آموزش و روزآمد
کردن دانش و آگاهی و عملکرد منابع انسانی
در جهت توسعه انسانی به عنوان زیر ساخت
اصلی توسعه توجه ویژه به پایش و ارزیابی
عملکرد و بهره برداری نتایج در جهت بهبود
و اصالح ساختار»؛ این برنامه با پاسخ به
برخی از سؤاالت ارسالی به اتمام رسید.
گفتنی است در این نشست تخصصی
که با بهرهگیری از ظرفیتهای پخش
زنده (وبینار ،آپارات ،اینستاگرام و سامانه
آموزشهای الکترونیکی مرکز) برنامه
پوشش دادهشد 1716 ،نفر شرکتکننده
از تمامی دستگاههای اجرایی کشور
همزمان آن را مشاهده و همراهی کردند.

برگزاري اولين کالس زنده ( )liveدر
مرکز آموزش مديريت دولتي

 هفتمين نشريه راه برنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي استانسمنانمنتشرشد
 فراخوان برگزاري دوره غير حضوري اصول تغذيه و بهداشت فراخوان برگزاري دوره آموزشي غيرحضوري حکومت مهدويو وظايف منتظران

البرز

برگزاريدورهآموزشيمقابلهباويروسکرونادرسازمانمديريتو برنامه ريزي استان البرز

اصفهان

 انتشار چهل و دومين شماره ماهنامه «پيشرفت» در مرکزآموزش و پژوهش توسعه وآینده نگری استان اصفهان

اطالع رسانی  -ماهنامه داخلی
سال سوم شماره 1و 2فروردین و اردیبهشت ماه 1398
تهیهکننده :روابطعمومی
تلفن42501612 :
پستالکترونیکinfo@smtc.ac.ir:
آدرس سایت مرکزwww.smtc.ac.ir :

دوره آموزشی «برنامهریزی برای ارتقای بهرهوری با
رویکرد حل مسأله» سازمان ملی بهره وری ایران با
هدف اجرایی شدن گامهای  5تا  7راهنمای ماده 5
برنامه ششم توسعه در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ
 28و  29اردیبهشتماه  99با مشارکت مرکز آموزش
مدیریت دولتی به صورت وبیناری درمرکز برگزار گردید.
مرکز آموزش مدیریت دولتی با در اختیار قرار دادن
زیرساخت فناوری اطالعات و نرم افزار مناسب توانست
دوره فوق را به صورت الکترونیکی از طریق سیستم وبینار
برای کلیه دستگاههای اجرایی کشور به صورت تعاملی و
زنده با کیفیت مطلوب و سرعت مناسب به اجرا درآورد.
گفتنیاستتعدادشرکتکنندگاندرایندورهآموزشی
بالغ بر  167دستگاه اجرایی از سراسر کشور بودند.

مرکز آموزش مدیریت دولتی در اجرای تکالیف
ناشی از قانون استخدام کشوری در زمینه ارتقای
کارآیی کارمندان دولت و تربیت مدیران ،سرپرستان
و کارشناسان اداری و به منظور پرورش و آماده
ساختن مدیران و سرپرستان شایسته در سطح کلیه
وزارتخان ه ها و سازمانهای دولتی ،اقدام به تدوین تقویم
آموزشی در سال  1399نموده است .در این تقویم
مجموعه نشستها و کارگاههای تخصصی ،همایش
های علمی ،دوره های آموزشی مدیران ،دوره
های تخصصی تربیت ارزیاب حرفهای ،دوره های
توسعه شایستگی عمومی مدیران حرفهای ،اجرای
ن های ارزیابی ،دوره های آموزشی الکترونیکی و ....
کانو 
به صورت یکپارچه برنام ه ریزی و زمانبندی شده است.

اولینکالسآموزشی«آشناییباقانونتنظیمبخشیازمقررات
مالی دولت و قانون الحاق موادی به آن» به میزبانی مرکز آموزش
مدیریت دولتی با شرکت فراگیرانی از وزارتخانهها و سازمانهای
دولتی گوناگون به طور همزمان و به صورت زنده ( )liveدرمورخ
22و 1399/۲/23ساعت  9الی  12در سامانه آموزشهای
الکترونیکی مرکز  http://lms.smtc.ac.irبرگزار شد.
این کالس با استقبال وزارتخانههایی همچون :راه و شهرسازی؛
امور اقتصادی و دارایی؛ فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ صنعت ،معدن
وتجارت؛جهادکشاورزی؛وزارتکشورونیزازسازمانهای:برنامه
و بودجه کشور؛ مدیریت و برنامهریزی استانها؛ دامپزشکی
کشور؛اوقافوامورخیریهوهمچنیناستانداریها،فرمانداریها
و بخشداریها مواجه گردید که به دلیل حضور چشمگیر،
این کالس در ماههای آتی ،بار دیگر اجرایی خواهد شد.

