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هشتمين جلسه شوراي انتشارات برگزار شد
هشتمین جلسه شورای انتشارات مرکز روز دوشنبه  6اسفند ماه ،با
حضور اعضاء در دفتر رياست برگزار گرديد.
در ابتداي جلسه گزارش وضعیت کتابهای در دست اقدام جهت چاپ
ارایه گردید ،پس از آن  6کتاب جدید مورد بررسی و  2کتاب برای
چاپ توسط انتشارات مرکز مورد پذیرش قرار گرفت.
برگزاري ششمين جلسه شوراي پژوهشي مرکز

ششمین جلسه شوراي پژوهشی مرکز با حضور ریاست مرکز
و سایر اعضاء یازدهم اسفند ماه جاری در مرکز برگزار شد.
بررسی و تصمیم گیری در خصوص طرح های «آسیب شناسی نظام
آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی» و« آمایش آموزش مدیران دستگاه
های اجرایی کشور» و همچنین بررسی اثربخشی آموزشهای مدیریتی
مرکز از طریق پرسشنامه ،از محورهای مورد بحث در این جلسه شورا بود.
برگزاری جلسه چهاردهم هیئت رئیسه مرکز

اینجلسهدر 21اسفند 1397باحضوراعضاءبرگزارشدومقررگردیدجلسه
ایباحضورهمکارانمرکزبامعاونینروزیکشنبه 97/12/26تشکیلگردد.
برگزاری ششمین جلسه شورای آموزشی مرکز

ششمین جلسه شورای آموزشی مرکز در تاریخ  97/12/19برگزار شد
و پیش بینی ،طراحی و اجرای دوره های کارورزی برای فارغ التحصیالن
تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران (مدیریت  ،علوم تربیتی) برای شناخت
نظام اداری در تفاهم نامه فی مابین مرکز و دانشگاه مدیریت مصوب شد.
نشست صمیمی همکاران با معاونین مرکز

درایننشستکهروزیکشنبه 26اسفند 1397باحضورتمامیهمکاران و
معاونینمرکزانجامشد؛پسازارائهگزارشفعالیتهایانجامشدهدرحوزه
هایآموزش،پژوهشوپشتیبانی توسطمعاونینذیربط،همکارانسواالت
خودرامطرحومسئولینمربوطهنسبتبهآنهاپاسخهایالزمراارائهنمودند.
اخبار استانها
برگزاري سمينار« نوآوري يا حذف» در مديريت
آموزش و پژوهش استان قزوين
برگزاري نشست تخصصي پژوهش در سازمان
مديريت و برنامه ريزي استان ايالم
برگزاري دوره آموزشي مديريت موثر وقت درمديريت
آموزش و پژوهش استان چهارمحال و بختياري
برگزاري دوره آموزشي سند چشم انداز جمهوري
اسالمي ايران در مرکزاصفهان
مراسم اختتاميه «هفته پژوهش و فنآوري» در استان
قزوين برگزار شد

آغاز اجرای طرح ملی ثبت تجربیات مدیران در مرکز

امروزه یکی از مهمترین مولفه های
دانش مدیریت انتقال دانش و تجربیات
است .یک نظام مدیریتی پویا و دارای
بازدهی باال و بهر ه ور چه در سطح
کالن کشور و در سطوح میانه و حتی
خرد نیز نیازمند انتقال دانش و تجربیات
نسلهای مختلف به یکدیگر است.
تغییرات مدیران و تزریق نیروهای جوان
به سازمان ها موجبات رشد و بالندگی
است اما برای این که نظام مدیریتی
در یک کشور یا یک سازمان و روند
پویا ،مستمر و رو به رشدی داشته باشد
باید تجارب و اندیشه ها به نسل های
بعدی منتقل شود که اگر این اتفاق
نیفتد تغییرات گسترده و بدون توجه به

تجارب گذشته موجبات ایجاد شوکهای
خطرناکی در یک سازمان می کند و
نظام مدیریتی را به استقبال ریسکهای
بحران زا می فرستد.
در اکثر دولت های بعد ازانقالب ،تجربه
به مثابه دانش ضمنی به ندرت مبادله
یا به اشتراک گذاشته شده است و
هنگامی که وزرا(یعنی صاحبان اصلی
دانش)کابینه راترک می کنند این
تجربیات گرانبها نیز به همراه آنها از
هیئت دولت خارج می شود .بنابراین
بهره برداری از یک رخداد مدیریتی در
طول وزارت این افراد ،از مرحله ظهور
ایده و دالئل بروز آن ،بررسی جوانب
مختلف مسئله ،واقعیت های محیطی

اولین همایش ملی«زن ،اشتغال و اقتصاد
تطبیقی 
مقاومتی» با محورهای :مطالعات

پیرامون اشتغال زنان ،اشتغال زنان و
توسعه ،آسیب شناسی اشتغال زنان،
مدیریت راهبردی اشتغال زنان ،اشتغال
زنان رسانه و فضای مجازی ،اشتغال زنان
وکارآفرینی ،اشتغال زنان و هنر و نقش
زنان در اقتصاد مقاومتی  8 ،و  9اسفندماه
جاری در دانشگاه تربیت مدرس تهران
برگزار شد.
خانم دکتر احمدی پور ریاست مرکز که
به عنوان یکی از سخنرانهای اصلی در این
همایش حضور داشتند محورهای زیر را
در سخنرانی خود مورد تاکید قرار دادند:
 تاب آوری نظام اداری و نتایج آن درتحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
 ایجاد فرصت های اشتغال پایدار و امنیتشغلی برای مدیران زن
 فراهم سازی مسیر ارتقاء برای زنان بانگاه عدالت جنسیتی
 بهره گیری از توان مدیران زن در سطوحارشد مدیریت

و سازمانی ،تصمیم گیری ها و بررسی
اثرات اجرای آنها ،نه تنها نیازمند ثبت
به عنوان یک واقعه تاریخی است بلکه
تحلیل صحیح همه زوایای آن می تواند
راهگشای وزار ومدیران آینده باشد .از
این رو مستندسازی آموخته این مدیران
راهکاری مطمئن برای انتقال تجربیات
فردی و اجتماعی به مدیران فرداست.
امرکز آموزش مدیریت دولتی در
راستای تکالیف و وظایف خود و به
منظور گردآورری گنجینه غنی تجارب
مدیران ،و قابل بهره بردای نمودن آن
برای نظام مدیریتی کشور ،مدتی است
طرح ملی مستندسازی تجارب مدیران
را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرانی که  40سال دستاوردهای خود
را به محملی برای رفاه ،آرامش ،ثروت،
صلح و امنیت پایدار برای مردم ایران
تبدیل کرده اند.
در اجرای این طرح تا کنون با جناب
آقایان خرم ،نعمت زاده ،چیت چیان و
مافی وزرای سابق راه و ترابری ،صنعت
معدن و تجارت ،نیرو ،آموزش و پرورش
مصاحبه هایی صورت گرفته که بسته
کامل برنامه ثبت تجربیات مدیران از
طریق دفتر آموزش های چند رسانه ای
مرکز قابل بهره برداری می باشد.

مشارکت مرکز آموزش مديريت دولتي

در برگزاري همايش ملي زن ،اشتغال و اقتصادمقاومتي

 اصالح نگرش ها در نظام اداری وایجاد بستر مناسب برای حضور رهبران
نوظهور از جمعیت زنان
ایشان در ادامه با اشاره به اقدامات مرکز
آموزش مدیریت دولتی در راستای
توانمند سازی مدیران ،بیان داشتند که
همه ما خودمان را مکلف می دانیم در
نظام مقدس جمهوری اسالمی برای
برطرف کردن هر مانعی که ما را از
تحقق اهدافمان دور کند تالش کنیم و
در مرکز نیز برنامه ریزی هایی در جهت
ایجاد عدالت جنسیتی انجام شده و باید
توجه داشت که تاب آور کردن رهبران
نظام اداری اعم از زن یا مرد موضوعی
است که تمام نهادهای اداری باید نسبت
به آن اهتمام جدی داشته باشند.

برگزاری سلسله نشست های ارائه تجارب زیسته زنان مدیر
دوازدهمین نشست

با حضور خانم دکترپروانه مافی

برگزاري دوره آموزشي آشنايي با قانون برگزاري
مناقصات درمديريت آموزش و پژوهش استان هرمزگان

یازدهمین نشست

با حضور خانم مهندس نیره پیروزبخت

دهمین نشست

با حضور خانم مهندس مرضیه شاهدایی

برگزاري سومين دوره آموزش هاي توجيهي بدو
خدمت در مرکز آموزش و پژوهش استان سمنان
برگزاري دوره آموزشي طراحي لرزه اي در مديريت
آموزش و پژوهش استان هرمزگان
برگزاري دوره آموزشي نقشه راه اصالح نظام اداري2
ويژه مديران استان خوزستان

اطالع رسانی  -ماهنامه داخلی
سال اول شماره  10اسفند ماه 1397
تهیهکننده :روابطعمومی
تلفن42501612 :
پستالکترونیکinfo@smtc.ac.ir:
آدرس سایت مرکزwww.smtc.ac.ir :

سخنران :خانم دکتر پروانه مافی؛ نماینده
محترم مجلس شورای اسالمی

سخنران :خانم مهندس نیره پیروزبخت؛ رئیس
سازمان ملی استاندارد ایران

سخنران :خانم مهندس نیره پیروزبخت؛ رئیس
سازمان ملی استاندارد ایران

محورها:
 تعهد نسبت مسئولیت ها مانند تعهد بهخانواده
ریسک پذیری و تالش مضاعف برای کسبموفقیت تاب آوری و مقاومت در برابر نامالیمات
و پرهیز از حواشی
 شناسایی عوامل محیطی موثر بر فضای تحتمدیریت وشناخت پیش برنده ها و بازدارنده ها با
استفاده از تجارب سیاسی وحزبی
کسب مهارتهای پرسشگری ،شنود موثر و عملکردن در زمان و مکان درست
 بهره گیری از عوامل انگیزشی برای پیشبردامور
 تصمیم گیری به صورت مشارکتی و استفاده ازنیروی جمعی و پرهیز از فردگرایی
 هراس نداشتن از شکستها و تجارب ناموفق توجه به خانواده  ،تربیت فرزندان و مدیریتموثر خانواده و فعالیتهای کاری و شغلی

محورها:
 ضرورت اعتمادسازی و ریسک پذیری باال مقایسه و مشابه سازی در انجام امور باکشورهای پیشرفته و استفاده از ظرفیتهای
مختلف
 تاب آوری و مقاومت در برابر نامالیمات وپرهیز از حواشی
 برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف شایسته ساالری و برداشتن سقف شیشه ای پیدا کردن راه حل مشکالت در هزارتوی بنبستهای فعالیتها
 بروز آوری اطالعات ،دانش و معلومات بی تفاوت نبودن نسبت به مسائل محیطی وحفظ پویایی و جاری بودن و پویایی در زمان
 برقراری تعادل بین کار و زندگی ترویج الگوهای مناسب دختران ایرانی برایرسیدن به جایگاههای واال

محورها:
 ضرورت توسعه مهارتهای فردی به صورتمداوم ،مستمر و کسب مهارتها و تخصص های
متنوع و متعدد،
 سخت کوشی ،تالش ،پشتکار و مقاومت دربرابر مشکالت،
 پذیرش وظایف و نقشهای متعدد برای توانافزایی در زمینه های مختلف در سازمان،
 برنامه ریزی دقیق و ایجاد تعادل بین کار وزندگی،
 صبوری ،صداقت ،خودکنترلی ،جلب اعتماددیگران و شبکه سازی،
 عشق و عالقه به کار و تالش و سرمایه گذاریبرای کار (مالی ،وقت و زمان)،
 توجه به مسائل روانشناختی و جامعه شناختیدر شناخت همکاران و تنظیم ارتباطات و
تعامالت،
 کشف و شناخت استعدادهای همه افراد وبسترسازی برای انتصاب های شایسته،
ضرورت مشورت گیری و تشکیل کارگروههایتخصصی.

