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شماره  11فروردین ماه 1398

ديدار رياست مرکز با همکاران در آغاز سال کاري 1398

دیدار نوروزی دکتر احمدی پور ریاست مرکز روز شنبه 17
فروردين ماه  1398از ساعت  12-11با حضور معاونین،
مدیران و کارکنان مرکز در سالن اجتماعات واليت برگزارشد.
در این مراسم دکتر احمدی پور ،ضمن حضور در جمع
صمیمی همکاران فرا رسیدن سال جدید را تبریک گفته
و برای کارکنان مرکز آرزوی سالمتی و موفقیت کردند.
برگزاري پانزدهمین جلسه هيات رئيسه مرکز

رئيس جمهور در ديدار با رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور تاكيد كرد:

تسريع در اجراي برنامه هاي دولت الكترونيك و تقويت
عملكرد مديران جوان و زن

سه شنبه  20فروردین ماه اولین جلسه هیات رئیسه مرکز
درسال  ،1398با حضور اعضاء در دفتر ریاست برگزار گردید.
در این جلسه برنامه های عملیاتی سال  98مرکز و همچنین
بازنگری عناوین دوره های آموزشی حین انتصاب مدیران مورد رئيس جمهور در ديدار رئيس سازمان
اداري و استخدامي كشور بر تسريع در
بررسی قرار گرفت.
اجراي برنامه هاي دولت الكترونيك و
تسهيل و بهبود خدمات دهي به مردم
در دستگاههاي اجرايي تاكيد كردند.
برگزاری شانزدهمین جلسه هیات رئیسه مرکز
جمشيد انصاري ،معاون رئيس جمهور
در این نشست که روز یکشنبه  27فروردین  1398با حضور و رئيس سازمان اداري و استخدامي
اعضاء برگزار شد ،پیش نویس طرح دوره های آموزشی كشور روز چهارشنبه  21فروردين با
خاص مدیران جوان و مدیران زن مورد بررسی قرار گرفت .دكتر روحاني رئيس جمهور ديدار كرد.
همچنین از سامانه تلوزیون اینترنتی مرکز نیز رونمایی شد .در اين مالقات كه براي بررسي
وضعيت پيشرفت برنامه هاي سازمان
اداري و استخدامي كشور برگزار شد
ابتدا معاون رئيس جمهور گزارشي از
مراحل اجراي برنامه اصالح نظام اداري
برگزاری آزمونهای غیر حضوری مرکز
و محورهاي ابالغي رئيس جمهور در
ویژه بهار 98
پيوست حكم انتصاب رئيس سازمان
آزمونهای غیر حضوری مرکز(ویژه بهار) در چهار مرحله و به
ارائه كرد و برخي از دستاوردهاي مرتبط
ترتیب زیر برگزار خواهد شد:
با كوچك سازي دولت ،توسعه دولت
1398/02/04
چهارشنبه
تا
1398/02/02
مرحله اول :دوشنبه
الكترونيك ،صيانت از حقوق شهروندان
1398/02/18
چهارشنبه
تا
1398/02/14
مرحله دوم :شنبه
در نظام اداري و افزايش سهم جوانان و
1398/03/01
چهارشنبه
تا
1398/02/28
شنبه
مرحله سوم:
زنان در مديريت كشور را توضيح دادند.
1398/03/22

چهارشنبه
تا
1398/3/18
شنبه
چهارم:
مرحله
دكتر روحاني ضمن تاكيد بر تداوم اين
ي ها
برنامهها و بيان برخي از كاست 
تازه های نشر

عنوان کتاب :سنجش بلوغ سازمانی برای
استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
مترجم :علی صفدری ،نعیمه برجعلی لو
سال انتشار1398 :
قیمت 40000 :تومان
عنوان کتاب :مدیریت همایش ها
مولف :احمد پیروز
سال انتشار1398 :
قیمت 33000 :تومان
عنوان کتاب :هنر حل مشکل
مترجم :محمد صائبی
سال انتشار1397 :
قیمت 20000 :تومان
عنوان کتاب :توسعه منابع انسانی
مترجم :عباس عباسپور ،مهدی وفائی زاده،
سمیه دانشمندی ،نرگس تیغ نورد
سال انتشار1398 :
قیمت 60000 :تومان

اطالع رسانی  -ماهنامه داخلی
سال دوم شماره  11فروردین ماه 1398
تهیهکننده :روابطعمومی
تلفن42501612 :
پستالکترونیکinfo@smtc.ac.ir:
آدرس سایت مرکزwww.smtc.ac.ir :

و اشكاالت مهم در نظام اداري ،توجه
خاص به بهبود وضعيت خدمات دهي
به مردم در نظام اداري و فراهم نمودن
امكان دسترسي سهل و كم هزينه
مردم به خدمات دستگاههاي اجرايي
و همچنين سرعت بخشيدن به اجراي
پروژه هاي دولت الكترونيك اشاره و
مقرر كردند با همكاري سازمان اداري
و استخدامي كشور ،وزارت ارتباطات
و فناوري اطالعات و دستگاههاي
مسئول پروژه ،زمان بندي روشني براي
استقرار نهايي هريك از اين سامانه ها
تعيين و در موعد مقرر اجرايي شود.
همچنين در اين ديدار دكتر روحاني بر
ساماندهيتشكيالتاضافيوغيرضروردر
طول برنامه ششم تاكيد و سازمان اداري
و استخدامي كشور را مامور كردند براي
تقويتعملكردمديرانجوانوزن،نسبت
به طراحي و اجراي دوره هاي آموزشي
مورد نياز آنان اقدام كنند تا با تقويت
توانمندي و مهارت اين دسته از مديران،
برنامه جوانگرايي و توسعه مشاركت
زنان در مديريت با موفقيت دنبال شود.

رهبر معظم انقالب اسالمي سال ۱۳۹۸را
سال«رونقتوليد»نامگذاريكردند؛
رهبرمعظمانقالباسالميدرپياميبهمناسبت
آغاز سال ۱۳۹۸هجري شمسي ،با تبريك عيد
نوروز و ميالد مسعود اميرمؤمنان حضرت علي
علي هالسالمبههمميهنانعزيزوبويژهخانوادههاي
معظم شهيدان و جانبازان ،و با آرزوي سالي توأم
با شادي ،سعادت ،سالمت جسمي و توفيقات
روزافزون مادي و معنوي براي ملت ايران ،سال
جديد را سال «رونق توليد» نامگذاري كردند.
حضرت آيت اهلل خامنهاي در ارزيابي سال
 ،۹۷آن را سالي پُر ماجرا خواندند و خاطرنشان
كردند :دشمنان در اين سال نقشههاي زيادي
براي ايران كشيده بودند ،اما ملت ايران به معني
واقعي خوش درخشيد و با صالبت و بصيرت
و با همت جوانان ،آن نقشهها را خنثي كرد.
رهبرانقالباسالميواكنشمردمبهتحريمهاي
شديد آمريكا و اروپا را در عرصههاي سياسي و
اقتصاديواكنشيمحكمومقتدرانهبرشمردند
و افزودند :در عرصه سياسي مظهر اين واكنش
راهپيمايي عظيم  ۲۲بهمن و موضعگيريها
مردم در طول سال بود و در عرصه تقابل
اقتصادي نيز با «افزايش ابتكارات علمي و
فني»« ،افزايش چشمگير شركتهاي دانش
اساسي
بنيان»« ،افزايش توليدات زيربنايي و
ِ
داخلي مانند افتتاح فازهاي متعدد گاز جنوب
كشور و افتتاح پااليشگاه بزرگ بندرعباس»،
ملت ايران توانست در مقابل دشمني و

خباثت دشمنان ،قدرت و هيبت و عظمت
خود را نشان دهد و آبروي ملت و انقالب و
نظام جمهوري اسالمي افزايش پيدا كرد.
ايشان در ادامه مشكل اساسي كشور را
همچنان مشكل اقتصادي دانستند و با
اشاره به افزايش مشكالت معيشتي مردم در
ماههاي اخير ،گفتند :بخشي از اين مشكالت
مربوط به مديريتهاي نارسا در زمينه مسائل
اقتصادي است كه حتماً بايد جبران شود،
البته برنامهها و تدابيري انديشيده شده است
كه اين تدابير بايد در طول سال جديد به
ثمر بنشيند و مردم آثار آن را احساس كنند.
حضرت آيت اهلل خامنهاي با تأكيد مجدد بر
اينكه اولويت و مسئله فوري و جدي كشور،
مسئله اقتصاد است ،از «كاهش ارزش پول
ملي» «قدرت خريد مردم» و «كمكاري و يا
تعطيلبعضيكارخانجات»بهعنوانمشكالت
مهم اقتصاد كشور ياد و تأكيد كردند :بر اساس
مطالعهوهمچنيننظراتكارشناسان،كليدحل
همه اين مشكالت«توسعه توليد ملي» است.
رهبر انقالب اسالمي با اشاره به استقبال مردم
از شعار سال  ۹۷يعني «حمايت از كاالي
ايراني» و آثار مثبت آن ،افزودند :امسال،
مسئله محوري و اصلي ،مسئله «توليد»
است ،زيرا اگر توليد جريان يابد ،هم مشكالت
معيشتي و اشتغال حل ميشود ،هم موجب
استغناي كشور از بيگانگان و دشمنان خواهد
شد و حتي ميتواند مشكل ارزش پول
ملي را تا حدود زيادي برطرف كند ،بنابراين
من شعار امسال را «رونق توليد» قرار دادم.
حضرت آيت اهلل خامنهاي همگان را به
تالش براي رونق توليد در كشور فراخواندند
و ابراز اميدواري كردند با گسترش چشمگير
و محسوس اين تالش در طول سال ،مشكل
اقتصادي در مسير حل شدن قرار بگيرد.
ايشان با درود به ارواح مطهر امام راحل و
شهيدان سرافراز ،و با سالم به پيشگاه حضرت
وليعصر(عج) ،دعاي آن بزرگوار و سعادت
ملت ايران و همه ملتهايي كه نوروز را گرامي
يدارند ،از خداوند متعال مسألت كردند.
م

با تاکید برموضوع توسعه فرهنگ سازمانی در مرکز

اولين نشست صميمي رياست مرکز با همکاران در سال  98تشکیل شد
همزمان با سالروز والدت حضرت ابوالفضل
العباس(س) و روز جانباز اولین نشست
ریاست مرکز با همکاران در سال 1398
روز چهارشنبه مورخ  98/1/21از ساعت
 10-12در سالن والیت برگزار شد.
در بخش نخست؛ خانم دکتر احمدی
پور ضمن تشکر از تالش کلیه همکاران
مرکز در سال  97به مرور کلی برنامه ها و
اولویت های مرکز در سال  98پرداختند.
ایشان اظهارامیدواری کردند که با تالش
همکاران و هماهنگی و همکاریهای الزم
در اجرای برنامه ها ،مرکز خواهدتوانست
بهتر به نقش موثری که در نظام اداری
دارد بپردازد.
در ادامه ایشان با تاکید بر موضوع توسعه
فرهنگ سازمانی بیان داشتند؛ مرکز به
عنوان عضو ستاد راهبری فرهنگ سازمانی
باید بتواند ضمن تعیین شاخص های

اختصاصی و تکیه بر آنها در جهت متعالی
تر شدن و بهبود فرهنگ سازمانی تالش
کند و همچنین بر اساس تکالیف خود
محصوالتی را هم جهت ارائه به دستگاه
های دیگر تولید نماید.
در بخش دوم این نشست که اختصاصا با
موضوع توسعه فرهنگ سازمانی دنبال شد
ابتدا گزارشی از فعالیت های انجام شده
دراین حوزه توسط معاون منابع انسانی
و پشتیبانی مرکز(رئیس ستادراهبری
توسعه فرهنگ سازمانی) ارایه و پس
از آن با مدیریت معاون پژوهشی مرکز
و مشارکت همکاران در کلیه معاونت
ها ،پیشنهادهای ارائه شده در خصوص
شاخص های اختصاصی فرهنگ سازمانی
مرکزگردآوری شد.
در پایان این نشست از جانبازان هشت سال
دفاع مقدس با اهداء لوح تقدیر قدردانی شد.

برگزاری اولین نشست تجارب زیسته
مدیران در سال 1398
با حضور دکتر علی اصغر فانی
وزیر اسبق آموزش و پرورش
اولین جلسه از سلسله نشست خود در محورهاي زير پرداختند :دیگر(استفاده از تجارب و تصمیمات
دوران جنگ در سیل)
های تخصصی مدیران به منظور
« ارائه تجارب زیسته» در سال  - 1398ضرورت آشنایی مدیران با شرایط  -ضرورت پیگیری مدیران و دلسرد
نشدن در شرایط مواجهه با بحران
روز شنبه مورخ  1398/1/24از ساعت حوزه مدیریتی قبل از انتصاب و
 10-12با سخنراني دكتر علي اصغر تهیه گزارشهای تحلیلی و مدیریتی ارائه گزینه های مختلف برای تصمیم
گیری در شرایط خاص
فاني وزير سابق آموزش و پرورش در  -عالمت سوال روی روال های
مركز آمورش مديريت دولتي برگزار شد .جاری توسط مدیران و اسیر نشدن  -شکستن مساله به بخشهای کوچک
برای حل آن و استفاده از ظرفیتهای
در اين نشست كه با حضور مدیران در شرایط ساری و جاری سازمان
متعدد
ارشدومیانیدستگاههایاجراییبرگزار  -بکارگیری تجارب مدیریت
 شناسایی مسئله ،حل مسئله وشد دكتر فاني به بيان تجارب مديريتي بحران شرایط خاص در شرایطی

 پیگیری فرایند حل مسئله تا گامآخر(ارزیابی)
 اجرای محدود راه حل ارائه شده درامور و اجرای وسیع پس از دریافت
بازخورد
 تربیت نیروی انسانی بومی رهگشایتامین نیروی انسانی
 استفاده از ظرفیتها و مشارکتهایمردمی در اداره امور

