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نشریه داخلی
مرکز آموزش مدیریت دولتی
سال دوم  ،شماره  ،13خرداد 1398
سال دوم

شماره  13خرداد 1398

مصاحبه اختصاصي با معاون محترم نوسازي اداري
سازمان اداري و استخدامي کشور با موضوع
نظام نامه توسعه فرهنگ سازماني مديريت دولتي»
مرکز آموزش مدیریت دولتی در راستای عملیاتی کردن مواد  3و 10
تصویب نامه شورای عالی اداری با موضوع «نظام نامه مدیریت توسعه
فرهنگ سازمانی» در نظر دارد اولین شماره فصلنامه مطالعات و پژوهش
های اداری را به صورت ویژه نامه ای با موضوع فرهنگ سازمانی به
چاپ برساند .در همین راستا و به منظور تامین محتوای علمی ،مصاحبه
تخصصی با دکتر عالءالدین رفیع زاده معاون نوسازی و اداری سازمان اداری
واستخدامیکشوردرمحورهایزیرانجامپذیرفت:
بررسیمراحلوفرآیندنظریوتجربیطراحیوتصویبنظامنامهتوسعهفرهنگسازمانی
 اقدامات و فعالیت های سازمان اداری و استخدامی در جهت ارتقا و توسعهفرهنگ سازمانی نظام اداری کشور نتایج و دستاوردهای این اقدامات
راهکارهایتبیینمعیارهایاختصاصیسازمانهاودستگاههایاجراییشایان ذکر است متن کامل مصاحبه در شماره بهار 98فصلنامه مطالعات و
پژوهش های اداری چاپ خواهد شد.
در دومين جلسه شوراي مديران مرکز
نتايج ارزيابي عملکرد و برگزيدگان
ارديبهشت ماه  98اعالم شد
دومين جلسه شورای مدیران مرکز در سال  ،٩٨روزشنبه  ١١ارديبهشت
ماه برگزار شد .در این جلسه ،گزارش سیستم ارزیابی عملکرد که در سه
سطح زير در مرکز آموزش مدیریت دولتی برای اولین بار مورد اجرا قرار
گرفت ،ارائه شد.
سطحاول:ارزیابیعملکردپرسنل(بابتماههایفروردینواردیبهشت)
سطح دوم :ارزیابی عملکرد مدیران (اردیبهشت ماه) و سطح سوم :ارزیابی
عملکرد معاونت های مرکز می باشد که نتایج آن بر اساس عملکرد خرداد
ماه اجرا خواهد شد و نتایج این ارزیابی در سطوح معاونين و ادارات كل مركز
احصاء و ارائه شد.
درپایاننیزازهمکارانیکهباالترینامتیازرابابتارزیابیعملکرداردیبهشت
ماهکسبنمودند تقدیرو تشکربعملآمد.
برگزاري دوره غير حضوري«مديريت در قرآن»
ويژه مديران پايه
محتواي دوره آموزشی مدیریت در قرآن ( )1به مدت  16ساعت در قالب
 8فایل صوتی ،بر روي سامانه آزمون هاي غیرحضوري این مرکز به نشانی
 azmoon.smtc.ac.irبارگذاري شده است .کلیه مدیران حرفه اي
سطح پایه دستگاه هاي اجرایی می توانند به سامانه مزبور مراجعه و براي
دریافتمحتواازقسمتمنوياصلیبخشفایلهايآموزشیاقدامنمایند.

باحضور مديران و معاونان دستگاه هاي اجرايي در تهران و استان ها

افتتاح طرح ملي دوره هاي تخصصي
راهبردي و مسئله محور
باتوجهبهشرایطحساسکشورومشکالت
سیاسی ،اقتصادی در محیط داخلی،
منطقهایوبینالمللیوتاثیرآنهابرمحیط
اجتماعیداخلیوامکانبروزنارضایتیهای
ناشی از آن و به منظور آماده سازی مدیران
برای مدیریت اوضاع و پاسخگویی درست و
به موقع به تحوالت محیطی و افزایش تاب
آوریسازمانی،مجموعهدورههایتخصصی
راهبردی و مسأله محور ،در مرکز آموزش
مدیریت دولتی طراحی و ابالغ شده است.
این طرح ملی روز سه شنبه 21/3/98
به صورت حضوری در تهران و با
مشارکت مدیران استان ها از طریق
وبینار در سالن همایش های مرکز
آموزش مدیریت دولتی افتتاح گردید.

در این جلسه كه به مدت  2ساعت و با
حضور جمع کثیری از مديران و معاونين
دستگاه هاي اجرايي کشور برگزار گرديد،
دكتر احمدي پور ریاست مرکز آموزش
مدیریتدولتیضمنمعرفیدورههاوبیان
ضرورت و اهمیت آن  ،هدف از برگزاری
این مجموعه دوره های آموزشی را آماده
سازی مدیران به منظور افزایش توانایی آنها
در شناسایی بحران ها و پاسخگویی سریع
بهتحوالتمحیطی،مهاربحرانهایمختلف
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی عنوان کرد .
رییس مرکز آموزش مدیریت دولتی
گفت :با توجه به بحران خیز بودن کشور
ایران ،باید مدیران و مسئوالن دستگاه
های اجرایی و خدماتی آمادگی الزم

چهارمين نشست تخصصي توسعه فرهنگ سازماني در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد

آشنايي با موضوعات علوم رفتاري موثربر توسعه فرهنگ سازماني

مرکز آموزش مدیریت دولتی که با
تکیه بر ابالغیه ریاست محترم جمهور
در خصوص «نظام نامه توسعه فرهنگ
سازمانی ،تاکنون سه نشست تخصصی
در زمینه توسعه فرهنگ سازمانی برگزار
کرده است  ،روز چهارشنبه  29خرداد ماه
چهارمین نشست از سلسله نشست های
مذکور رابا حضور مدیر کل حوزه ریاست
 ،معاون پژوهشی  ،و دو تن از اساتید
برجسته حوزه علوم رفتاری و مدیریت
 ،برگزار نمود.نشست فوق با عنوان

«آشنایی با موضوعات علوم رفتاری موثر
بر توسعه فرهنگ سازمانی» و با هدف
ارتقای بینش و توانمند سازی مدیران
و کارشناسان ارشد دستگاههای اجرایی
کشور و «مورد کاوی توسعه فرهنگ
سازمانی در نظام اداری» استوار بود.
نقطه عطف این نشست حضور دو تن از
اساتید مبرز و نامدارکشور ،جناب آقایان
دکتر علی اکبر فرهنگی استاد رشته
مدیریت و علوم ارتباطات و دکتر سید
مهدی میراشرفی رئیس کل گمرگ

آذربایجان
غربی

 برگزاري دوره آموزشي«روخواني و روانخواني قرآن» با همکاريمديريت آموزش و پژوهش استان آذربايجان غربي

فارس

 برگزاري دوره آموزشي تربيت مدرس درمديريت آموزش وپژوهشاستانفارس

ایالم

سمنان

 برگزاري اولين گردهمايي رابطين و مسئولين آموزش در مرکزآموزش و پژوهش هاي توسعه وآينده نگري استان سمنان

البرز

 مديرمرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمانبرنامهوبودجهالبرزگفت:امسال 73عنوانپژوهشيدرايناستان
مورد بررسي قرار گرفت
 برگزاري دوره آموزشي روخواني و روانخواني قرآن کريمدرمديريت آموزش و پژوهش استان چهار محال و بختياري

چهارمحال
و بختیاری

با حضور خانم دکتر مریم حضرتی

معاون پرستاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

 برگزاري دوره آموزشي پيشگيري و کنترل عوامل خطر سازبيماريهاي قلبي درمديريت آموزش و پژوهش هاي استان ايالم
 برگزاري دوره آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدردرمديريت آموزش و پژوهش استان ايالم

 ارتقاء سامانه مديريت آموزش و يادگيري الکترونيک در استانچهارمحالوبختياري
 برگزاري نشست با رابطين آموزش دستگاه هاي اجراييدرمديريتآموزشوپژوهشاستانچهارمحالوبختياري

خوزستان

 -فراخوان جذب ارزياب حرفه اي در استان خوزستان

کردستان

 برگزاري دوره آموزشي رويکردهاي نوين مديريت دولتيدرمديريت آموزش و پژوهش استان کردستان

اطالع رسانی  -ماهنامه داخلی
سال دوم شماره  13خرداد ماه 1398
تهیهکننده :روابطعمومی
تلفن42501612 :
پستالکترونیکinfo@smtc.ac.ir:
آدرس سایت مرکزwww.smtc.ac.ir :

جمهوری اسالمی ایران بود که با ارائه
مطالب سودمند و تجربیات ارزنده،
موجب رضایت و اسبقبال شرکت
کنندگان و درخواست آنان برا ی
حضورایشان در نشست های آتی گردید.
مهم ترین مباحث مطرح شده درنشست
چهارم توسعه فرهنگی عبارت بودند از:
مفهوم فرهنگ و ابعاد مختلف آن،
فرهنگ سازمانی ،مروری بر مطالعات
انجام شده در مورد فرهنگ سازمانی
درسطح جهان ،سیر اطالعات در

برگزاری سلسله نشست های ارائه تجارب زیسته مدیران 1398
ششمین نشست

اخبار استان ها

برای مقابله با بحرانها و حوادث احتمالی
را داشته باشند و با تدبیر و درایت قبل از
بحران زمینه های بروز بحران را شناسایی
کنند و در حین بحران نیز توانایی مدیریت
بحران را داشته باشند که امید است این
مهم از طریق آموزش و از طریق دوره هایی
که توسط مرکز طراحی شده میسر شود.
در ادامه آقایان دکتر صالحی امیری رئیس
کمیته ملی المپیک و وزیر سابق فرهنگ

و ارشاد اسالمی و دکتر واعظ مهدوی
مدیر عامل سابق صندوق بیمه اجتماعی
کشاورزان،روستاییانوعشایرضمنتحلیل
شرایط موجود کشور در حوزه بحران های
اجتماعی و اقتصادی ،به تشریح مکانیزم
هایموردنیازدربرخوردبابحرانومدیریت
آن در شرایط فعلی کشور پرداختند.

محورهایسخنرانی
* رعایت اخالق حرفهای:داشتن علم کافی و مهارت
الزم و پاسخگویی صحیح به مسئولیتهای محوله.
* گام به گام طی کردن سطوح مدیریتی.
* ایجاد ظرفیت مستمر در خود برای تضمین
موفقیت پایدار.
* ایمان داشتن به کار خود.
* بهترین بودن در هر نقش و مسئولیتی برای ارتقاء
در سطوح مدیریتی.
* در اولویت قرار دادن مسائل فرهنگی در هر جایگاه
تخصصی.
خیرخواهی در

* دارا بودن روحیه انعطافپذیری و
ارائه خدمات .
* توکل کردن به خدا و تالش پیگیر برای انجام
درست تکالیف .
* شناخت مفاهیم اخالقی و ارزشی.
* قاطعیت در تصمیمگیری .
* تقویت وجدان کاری در رعایت الزامات مرتبط
با کار.
سختکوشی در انجام وظایف و مسئولیتها.
* یادگیری مستمر و بهروزآوری دانش و کسب
مهارتهای الزم.
* توسعه کارتیمی و تسهیل تعامالت گروهی.
* اهتمام به رفتار مؤثر متناسب با شرایط افراد.
* برخورداری از التزام عملی نسبت به جبران نواقص
و در زمان ممکن.
* الگو بودن برای همکاران.
* ایجاد جو صمیمانه در محیط کاری.

هفتمین نشست

با حضور خانم مهندس مرضیه ُگرد
معاون اسبق وزیر آموزش و پرورش

محورهایسخنرانی
* عوامل موثر در اخالق حرفهای مدیران:
نقش تربیتی و اخالقی و ارزشگذاری بر دیگران
و پرهیز از خودپسندی و  ،. . .دانش و علمآموزی
مدیران ،رفتارهای مدیریتی و رشد مدیریتی ،سبک
مدیریتی
* الزامات انجام کار مدیریتی:
اعتماد ،آموزش ،تفویض اختیار
* ضرورت های مدیریتی:
تدوین استراتژی ،داشتن چشماندازهای مشخص،
تعیین اهداف محدود و قابل دستیابی
تشکیل تیمهای کاری معتمد و متخصص ،تقسیم
کار عادالنه ،اعتقاد و باور به اهداف ،استقامت تا
رسیدن به نتیجه ،بسترسازی فرهنگی بیش از
بسترسازی سختافزاری برای طرحهای تحولی و نو،
شناسایی فرصتها :استفاده از ظرفیتهای داخلی و
برون سازمانی
شناسایی موانع و عوامل محدود کننده ،توجه به
پتانسیلهای موجود انسانی به ویژه کارشناسان،
توجه به بازنشستگان هر سازمان(تکریم و بهکارگیری
در اتاقهای فکر) ،توجه به توانمندی بانوان در
عرصههای مدیریتی(رشد دادن پلکانی بانوان) ،به
اصحار سخن گفتن با همکاران (شفافیت)،مدیریت
زمان به دلیل کوتاه بودن فرصتها ،جانشینپروری
و توانمندسازی نیروهای انسانی
* توصیهها:
بکارگیری آموزههای مدیریتی حضرت علی (ع)
بهویژه فرمان مالک اشتر ،شناخت وضع موجود و
پیشبینی شرایط بحران ،مدیر گروه خاص نبودن،
صبوری ،پرهیز از پیشداوری و عجول نبودن در
تصمیمگیری ،رفتار صادقانه با همکاران و عدم
تظاهر در رفتارها
تخصصی بودن «مدیریت» را باور داشتن

عصر اطالعات و ارتباطات در دهکده
جهانی ،استراتژی انفجاری ،نظریه
ساموئل هانتینگتون،و نقش مدیران
در شکل گیری فرهنگ سازمانی
شایان ذکر است عالوه بر اینکه بالغ بر200
نفر شرکت کننده از سازمان ها و دستگاه
های مختلف کشور در سالن والیت مرکز
آموزش مدیریت دولتی حضور داشتند،
بخش دیگری از مخاطبین مستقر در
 11استان کشوراز طریق وبینار از برنامه
و محتوای نشست بهره مند شدند.

در مرکز آموزش مديريت دولتي برگزار شد

نشست تخصصي« بررسي و
اصالح ساختار سازماني»

ساختار سازمانی ،تعیین کنندة نحوة ارتباطات،
جایگاه تصمیمگیری ،نحوه گزارش دهی،
سلسله مراتب اختیارات ومبنای همه تصمیمات
مدیریت در زمینة برنامه ریزی ،سازماندهی،
هماهنگی و کنترل است لذا وجود ساختاری
مناسب با اهداف و نیازهای سازمان یک
امرضروی وتاثیرگذار می باشد بدین منظور
بازطراحی ساختار سازمانی و تشکیالت تفصیلی
برای سازمان ها با وضعیت وشرایط کنونی
نظام اداری واجرایی کشور ،از اهمیت ویژه ای
برخوردار است.
مرکزآموزشمدیریتدولتیدرراستایماموریت
های سازمانی خود و به منظور پشتبانی از نظام
اداری کشور در جهت برطرف نمودن مشکالت
اداری دستگاه ها و نهاد ها  ،نشست تخصصی
با عنوان «بررسی و اصالح ساختار سازمانی» را
طراحی و در روز چهارشنبه 98/3/22 ،از ساعت
10-12برگزار نمود.
دراین نشست که با حضور بیش از  220نفر
از مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی
کشور برگزار شد چگونگی طراحی و اصالح
ساختار سازمانی ،الگوهای رایج ساختارهای
سازمانی و وضعیت ساختار سازمانی دولت
تبیین گردید و درپایان نیز پرسش های شرکت
کنندگان توسط اساتید پاسخ داده شد.
شایان ذکراست برای آن دسته از مراکز استانی
که امکان حضور دراین نشست را نداشتند،
امکان بهره برداری از طریق وبینار مهیا گردید.

