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شماره  12اردیبهشت 1398

نشست تخصصي آينده نگري ويژه مديران جوان
دراین نشست که در تاریخ  2اردیبهشت ماه و با حضور جمعی ازمدیران
جوان دستگاه های اجرایی کشور در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار
گردید؛ به مباحثی همچون آینده نگاری و نقش جوانان درترسیم آینده ،در
نظام اداری و همچنین چالش های پیش رو درآینده نگاری جهان و بالخص
کشور عزیزمان اشاره شد و راهکارهای ترسیم آینده با بررسی چالش های
ما درآینده ازلحاظ فلسفی ،فرهنگی ،اجتماعی ،تکنولوژیکی ،اقتصادی و
.
جمعیت شناسی مورد تحلیل وبررسی قرار گرفت.
نشست تخصصي حقوق شهروندي و توسعه پايدار
دومین نشست تخصصی «حقوق شهروندی و توسعه پایدار» با
حضور و استقبال بیش از  250نفر از معاونین و مدیران منابع انسانی
دستگاه های اجرایی با هدف ارتقاء دانش در خصوص مفهوم حقوق
شهروندی و نیاز آن در جوامع امروزی در روز چهارشنبه  4اردیبهشت
ماه  1398در سالن والیت مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد.
محورهای مهم این نشست شامل :ابعاد مدنی ،سیاسی و مدرن حقوق
شهروندی و الزامات توسعه پایدار از ابعاد مختلف که زمینه زندگی و
جامعه سالم می باشد ،ضرورت و ارتباط حقوق شهروندی با توسعه پایدار؛
حضور مرکز آموزش مديريت دولتي
در سي و دومين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران
مرکز آموزش مدیریت دولتی با تازه هاینشر در حوزه های اموراداری
و آموزش  ،از تاریخ  14-4اردیبهشت  98در سی و دومین نمایشگاه
.
بین المللی کتاب تهران حضور پیداکرد.
هفدهمين جلسه هيات رئيسه مرکز برگزار شد
هفدهمینجلسههیئترئیسهروزسهشنبه 17اردیبهشتباحضوراعضاء
در دفتر ریاست برگزار شد .دراین جلسه پس از بحث و بررسی پیرامون
مصوبات جلسه گذشته؛ گزارشی در خصوص سامانه جامع کارکنان ارائه
شد و مقرر گردید مکانیزم و نظام نامه ای به منظور استفاده از ظرفیت
ها و اجرای کار مشترک با دستگاه های اجرایی متقاضی در امور»ثبت
تجارب مدیران دولت یازدهم»و همچنین انجام اقدامات مشترک آموزشی
و پژوهشی مرکز با سایر دستگاه ها در قالب تفاهم نامه صورت پذیرد.
برگزاري سومين نشست تخصصي توسعه فرهنگ
سازماني در مرکز آموزش مديريت دولتي
سومین نشست تخصصی توسعه فرهنگ سازمانی با عنوان « نقشه راه
توسعه و پایش فرهنگ سازمانی دستگاه های اجرایی» روز چهارشنبه
 11اردیبهشت ماه در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد .مهمترین
محورهایایننشستمتمرکزبرموضوعاتیهمچونتببیننقش،جایگاهو
ارتباطفرهنگسازمانیباسایربرنامههایتحولنظاماداریکشوروسهمآن
درارتقاء عملکرد سازمان ها و نظام اداری کشور ،آشنایی با ابعاد و مولفه های
فرهنگ سازمانی ،راهبردها و سازو کارهای تغییر فرهنگ سازمانی ،طراحی
نقشه راه توسعه فرهنگ سازمانی متناسب با اقتضائات راهبردی سازمان،
طراحیبرنامهوشاخصهایپایشتغییراتفرهنگی واستواربرهدفارتقاء
دانش و توانایی مدیران و کارشناسان ارشد دستگاه های اجرایی بود.

نظام اداری با ماهیت عملکردی و رفتار سازمانی
متاثر از عملکرد مدیریت آن سازمان بوده که
ضمن اثربخشی در سازمان ذیربط می تواند
در نظام اداری کشور نیز تحول ایجاد نماید.
بنابراین تالش در خصوص ایجاد و تقویت
ویژگیهایی در مجموعه مرکز ضروری
ی باشد تا بتوان از این طریق سازمان
م
پویا و مورد پذیرش تری به وجود آورد.
بدیهی است برای مرکز آموزش مدیریت
دولتی ،حسب وظایف و ماموریت ذاتی
آن آموزش و تربیت مدیران در سطوح
مختلف (مدیران به عنوان سرآمدان سیستم
اداری) برخورداری از یک سری ویژگیهای
باحضورمعاونمحترمرئيسجمهورورئيسسازماناداريواستخداميکشوربرگزارشد خاص برای مرکز حائز اهمیت می باشد.
بنابراین اگر این ویژگیها در مرکز موجود نیست
اولين جلسه شوراي مديران مرکز در سال 98
باید مرکز درصدد ایجاد این ویژگیها باشد و
در صورت وجود این ویژگیها ،مرکز باید آنها
اولین جلسه شورای مدیران در سال  98خصوص جايگاه و نقش مرکز آموزش را تقویت و برجسته نماید به نحوی که باعث
روز شنبه  14اردیبهشت با حضور جناب مديريت دولتي در جلسه بيان نمودند جلب نظر مشتریان و خدمات گیرندگان بشود.
آقای انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس که به شرح زير به آنها اشاره م 
ي گردد :ویژگی اول  :مرکز باید یک سازمان یادگیرنده
سازمان اداری و استخدامی کشور برگزارشد .نکته اول :تفکیک و اولویت بندی فعالیت ها باشد،سازمانیادگیرندهسازمانیاستکهنهدر
در این جلسه ابتدا ریاست مرکز گزارشی از و اقدامات ،با محوریت فعالیت های کلیدی و ساختارسنتیونهدرعملکردسنتیمحدودنمی
مهمترین اقدامات انجام شده در سال گذشته ضروری .با عنایت به این که زمان بسیاری از باشد .بلکه این سازمان سعی میکند از محیط،
و رئوس برنامه های سال  98را ارائه نمودند ،این امور ،ماموریتها و فعالیتها سپری گشته سایر سازمان ها و مشتریان یاد بگیرد و نیازهای
سپس توسط هر یک از معاونین و مدیران و امروزه انجام این امورات به ماموریتها و آنان را شناسایی تا بتواند براساس آن هدف ها
گزارشاتی در حوزه های مربوطه ارائه شد .اهداف اصلی سازمان لطمه وارد می نماید .و برنام ه های جدید را برای خود ترسیم نماید.
در ادامه جلسه آقای انصاری نکاتي را در نکته دوم :تاثیرگذاری امروزه یک سازمان در ویژگی دوم  :مرکز باید یک سازمان هوشمند
«بررسیفرصتها،تهدیدها،موانعوچالشهای
مدیریتجوانان»وهمچنینتجاربزیستهویژه
مدیران جوان را روز سه شنبه مورخ 1398/2/3
ازساعت 10تا 12باسخنرانیدکترسیدسلمان
سامانی سخنگو و قائم مقام وزیر کشور در امور
مجلس و هماهنگی امور استان ها ،برگزار نمود.
در این نشست که با حضور مدیران و
کارشناسان جوان دستگاه های اجرایی
کشور تشکیل شد؛ دکتر سامانی ضمن
بهمناسبتهفتهجواندرمرکزبرگزارشد بحث پیرامون موضوع نشست توصیه های
نشستتخصصيبررسيفرصتها ،مدیریتی در محورهای زیر ارائه نمودند:
 مدیریترفتارهایسازمانی(سطحفردی)تهديدها،موانعوچالشهاي
تقویتمهارتهایتصمیمگیریمديريتجوانان
 مهارتهایارتباطیخانم دکتر احمدی پور ریاست مرکز به
مرکز آموزش مدیریت دولتی به مناسبت -مدیریتجلسات
همراه مشاوران و معاونان در روز دوشنبه
بزرگداشت هفته جوان ،با همکاری دفتر امور  -کسب دانش
 1398/٢/9از غرفه انتشارات مرکز آموزش
جوانان استانداری تهران نشست تخصصی -توانمندسازی

باشد ،برای تحقق این امر باید ضمن ایجاد
بسترهای مربوطه ،ابزارها و امکانات مورد
نیاز برای تحقق این موضوع فراهم نماید.
ویژگیسوم :نوآوری ،با توجه به نوع مشتریان،
مرکزبایددرارائهخدماتنوآورانهعملنماید.به
نحویکهنوعکاروخدماتهموارهبانوآوریباشد.
ویژگی چهارم :سازمان کارآفرین ،منظور
آن دسته مشتریان و خدمات گیرندگانی
هستند که از مرکز خدمات دریافت می
کنند و این مشتریان باید منشاء تحول و کار
آفرینی در سازمان خودشان باشند که الزمه
آن فراگیری کارآفرینی از مرکز و انتقال و
پیاده سازی آن در سازمان مربوطه می باشد.
در ادامه جلسه جناب آقای مهندس
انصاری در خصوص مستند سازی تجارب
مدیران توضیحاتی ارائه نمودند ،نگاه تجارب
مدیریتی به مدیریت دانش است .آنچه
که در دوره مدیریتی یک فرد به عنوان
ارزش جدید خلق میگردد .هدف ثبت،
ضبط و انتقال آن به آیندگان می باشد.
در این مقوله مرکز باید در انتقال تجربه مدیران
دقتویژهایداشتهباشد.بدیهیاستشناسایی
موضوعات حیاتی و ضروری مورد نیاز کشور از
اهمیت ویژه ای برخوردار بوده تا بر اساس آن
هدف اصلی که مستندسازی و پیاده سازی
مدیریتدانشوتجربیاتمیباشدمیسرگردد.

بازدیدخانم دکتراحمدیپور از
غرفهانتشاراتمرکز
درسیودومیننمایشگاهبینالمللی
کتابتهران

مدیریت دولتی در سی و دومین نمایشگاه
بین المللی کتاب تهران در محل مصلی
امام خمینی بازدید به عمل آوردند .در طی
این بازدید منابعی که برای نخستین بار در
نمایشگاه کتاب عرضه شده است معرفی
گردید و شرح کاملی از روند آماده سازی و
تجهیز غرفه انتشارات مرکز ارایه شد ،در ادامه
بازدیدکنندگان پیشنهاداتی در خصوص نحوه
افزایش تعداد منابع چاپی و فروش کتاب های
مرکز ارایه کرده و در همین راستا ریاست
محترم مرکز نیز رهنمودهایی ارایه کردند.

برگزاری سلسله نشست های ارائه تجارب زیسته مدیران در سال 1398

سومین نشست

با حضور خانم فروغ احراری

معاون اسبق مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری

چهارمین نشست

با حضور آقای علی اوسط هاشمی
استاندار اسبق سیستان و بلوچستان

پنجمین نشست

با حضور خانم شهیندخت موالوردی

دستیارویژه حقوق شهروندی(سابق) رئیس جمهور

برگزاري هفتمين جلسه شوراي آموزشي مرکز
هفتمین جلسه شورای آموزشی مرکز ،از ساعت 10:30تا 12روز سهشنبه
مورخ  ،1398/02/24با حضور اعضا برگزار شد .در این جلسه« ،طرح
پیشنهادی برگزاری دوره کارورزی برای دانشآموختگان و دانشجویان
تحصیالت تکمیلی رشته مدیریت دولتی دانشگاهها» و « طرح برگزاری
دورههایتخصصیراهبردیومسألهمحوردراستانها»مطرحوبامشارکت
اعضا ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
برگزاری هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز
هفتمین جلسه شوراي پژوهشی مرکز روز شنبه 28اردیبهشت ماه 98با
حضوراعضاءبرگزارشد.دراینجلسهپروپوزالپیشنهادیباعنوان«طرحجامع
آموزش مدیرانمدارسکشوردرپیشگیریازآسیبهایروانی-اجتماعی
و رفتارهای پرخطر دانش آموزان» و طرح مطالعاتی«آسیب شناسی نظام
آموزشکارکناندستگاههایاجرایی»ارائهوموردبحثوبررسیقرارگرفت.
برگزاری نهمین جلسه شورای انتشارات مرکز
نهمین جلسه شورای انتشارات مرکز روز سه شنبه  31اردیبهشت
ماه  ،1398با حضور اعضاء در دفتر رياست برگزار گرديد.
دراین جلسه ابتدا گزارش حضور مرکز در نمایشگاه بین المللی
کتاب تهران و وضعیت داوری کتابها ارایه گردید ،پس از آن  5کتاب
جدید مورد بررسی محتوایی قرار گرفت و  2کتاب برای داوری
مورد پذیرش قرار گرفت .همچنین مقرر شد در راستای برگزاری
دوره های آموزشی مرکز ،درسنامه های مرتبط تولید و چاپ شود.
برگزاری هجدهمین جلسه هیئت رئیسه مرکز
هجدهمین جلسه هیئت رئیسه مرکز روز سه شنبه  24اردیبهشت
ماه  98با حضور اعضاء برگزارشد .در این جلسه ابتدا به نتایج اقدامات
مصوبات گذشته پرداخته شد سپس افتتاح طرح«برگزاری دوره های
تخصصی و راهبردی و مساله محور در استان ها بصورت وبیناری و
همچنین طراحی نظام نامه و انعقاد تفاهم نامه برگزاری دوره های
آموزشی با دستگاه های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اطالع رسانی  -ماهنامه داخلی
سال دوم شماره  12اردیبهشت ماه 1398
تهیهکننده :روابطعمومی
تلفن42501612 :
پستالکترونیکinfo@smtc.ac.ir:
آدرس سایت مرکزwww.smtc.ac.ir :

محورهایسخنرانی

محورهایسخنرانی

الف) از منظر دینی
 مدیریت بر دلها (مدیریت با محبت فراگیر برتمام افراد تحت سرپرستی)
 شناخت و معرفت داشتن نسبت به حوزه تحتمدیریت
 استفاده حداکثری از امکانات در دسترس برنامه ریزی درست ،کنترل و نظارت منطقی ورعایت قوانین و مقررات
 مشورت در تصمیم گیری و ارائه بازخوردهایمناسب
 مدیریت استرس از طریق مراقبه و تفکر(حضورقلب)
ب) از منظر تجارب مدیریتی
 ریسک پذیری و ایجاد فرصت آزمون و خطابرای مدیران کم تجربه
 اعتماد بنفس و داشتن اراده کافی برای ارتقایمستمر مهارتهای مورد نیاز
 باور به توانمندی افراد تحت مدیریت و تفویضاختیار به آنها
 شایسته ساالری و فراهم کردن زمینه هایمختلف برای رشد و تعالی همکاران
 تفکر ،تعمق ،مطالعه مستمر و تسلط به مبانیعلمی و قانونی وظایف سازمانی
 ایجاد محیط کاری با نشاط ،تشویق جمعیو تذکر به صورت فردی و خصوصی برای حفظ
کرامت انسانی
 استفاده از روشهایی مانند یورش فکری وایده گرفتن از دیدگاهها برای نوآوری و خالقیت
تقویت مهارتهای کنترل بر خود ،توکل ،صبر
و حلم

تولیدملت:
استفاده از فرصت و ظرفیت کثیرالقوم بودن در ایران
ظرفیتسازیمنطبقیاعظمتانسانهادرتولیدامت
بوجود آوردن شرایطی که مردمان ،قدرت را منعطف
کنند
پرهیز و افراط و تعصب در مصادره و تفسیر قانون به
نفعخویش
حفظ هویت سیاسی با تکیه بر ملیت(انعطاف ،باور،
جامعهشناختی)
اعطای فرصتهای برگرفته از شایستهساالری(همراه با
رقابت)
جهتگیریهایکالنحکومت:
مشارکت
قانونگرایی
نقدوانتقادپذیری
عدالتاجتماعی
تعاملوارتباطات:
بسترسازیبرایگفتگویملی
مشورت و احترام برای خردورزی
تابآوری  ،صبور بودن و شنود موثر
جامعنگریوفرصتآفرینیبرایپرهیزازیکجانبهبودن
مسئولیتپذیریباصالبتواختیار
جوانان:
داناییمحوری در انتخاب جوانان برای سمتهای
مدیریتی
توجهبهمشارکتدرتصمیمگیری،تشکیلپارلمانهای
کارشناسی و چسبندگی به بدنه کارشناسی به منظور
ایجادجامعیتدرتصمیمگیری
آیندهنگری ،برخورداری از دید بلندمدت  ،شناسایی و
ایجاد فرصت برای جوانان جهت دستیابی به اهداف
سازمانی
حفظ امید ،شادابی و طراوت در جوانان
تغییر نگرش در ارتقاء و رشد جوانان

محورهایسخنرانی
ویژگیهایسبکمدیریتیزنانه:
مشارکتی/دموکراتیکاعتمادبهنظراتوآراءهمکارانعدمتمرکزوتفویضاختیارتصمیمگیریوقدرتدرسازمانهادالیل/ویژگیهاییکهزنانمیتوانندبادارابودنبرخیاز
آنهامدیرانبزرگیشوند:
ارزشگذاریبسیاردرتعادلکاروزندگیحسهمدردیشنوندگانیتوانمندروحیهمراقبتوتربیتتمرکزبرکارگروهیتواناییانجامچندکاربهصورتهمزمانانگیزهگرفتنازچالشهاوخالقیتداشتندرحلمشکالتتواناییخیرهکنندهدربرقراریارتباطتواناییایفاینقشهایمتعدد/مهارتچرخشسریعنقشهاهوشهیجانیباالانعطافپذیریمدیریتوضعیتهایبحرانیانعطافباالعملبهگفتههاوتصمیماتتواناییباالدرممکننشاندادنغیرممکنهابهچالشکشیدناحتماالتسبکمدیریتی/تجربهزیسته:
پلهپلهطیکردنمراحلمدیریتیجلبمشارکتحداکثریواستفادهازتمامظرفیتهایممکن،اعمازمحلی،منطقهای،ملیوبینالمللی
مدیریتظرفیتهایموجود،ازجملهدستگاههایاجرایی،استانها،دانشگاهها،انجمنهاوسازمانهایمردمنهادو..ترویجهمکاریهایشبکهایهمافزاوفاصلهگرفتنازفعالیتهایجزیرهای،موازیکاریوحبساطالعات
اولویتبندی،هدفگذاریوتعریفبرنامههاینتیجهمحورباپرهیزازکلیگوییوآرمانگراییوریلگذاریالزم
 وفاداری به خاستگاه مدنی که منجر به وحدت بین عینیت وذهنیتوتبدیلایدهبهعمل(درتعادلمیانمقدوراتوآرمانها)

