والدتباسعادتامامرضا(ع)،حضرتمعصومه(س)وهفتهکرامتگرامیباد
نشریه داخلی
مرکز آموزش مدیریت دولتی
سال دوم  ،شماره  ،14تیر 1398
سال دوم

شماره  14تیر 1398

نشست تخصصي توسعه دولت الکترونيک و
هوشمند سازي اداري ،الزامات و چالش ها(دولت باز)
اجرای برنامه های آموزشی و توسعه ای مدیران و کارکنان در نظام اداری ،منطبق
براسنادفرادستیوسیاستگذاریهایسازمان اداریواستخدامیکشورمیباشد.
یکی از دستاوردهای ارزشمند آن سازمان ،یکپارچه نمودن خدمات و اطالعات
سازمان های دولتی از طریق توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی است.
بر این اساس مرکز آموزش مدیریت دولتی نشست تخصصی «توسعه دولت
الکترونیکوهوشمندسازیاداری،الزاماتوچالشها(دولتباز)» راروزچهارشنبه
مورخ  98/4/12از ساعت  9الی 12ویژه مدیران برگزار نمود.

برگزاری هشتمين نشست تخصصي
ارائه تجارب مديران در سال 1398

هشتمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی مدیران در سال  1398روز
شنبه مورخ  98/4/15از ساعت  10-12با حضور مدیران ارشد و میانی دستگاه
هایاجرایی،باسخنرانیآقایمحمدحسینمقیمیاستاندارسابقتهران،درمرکز
آموزش مدیریت دولتی برگزار شد .در این نشست آقای مقیمی ضمن بیان تجارب
خود در دوره های مختلف مدیریتی توصیه هایی نیزبرای مدیران ارائه نموند و
در پایان جلسه نیز پس از شنیدن نقطه نظرات شرکت کنندگان به سواالت آنان
پاسخدادند.
آغاز به کار کافه کتاب مرکز آموزش مديريت دولتي

«هنر ويرايش» گام اول کافه کتاب

نخستین کارگاه آموزشی کافه کتاب مرکز در تاریخ  1398 /4/5با حضور
جمعی از همکاران از ساعت  14تا  15:30در محل کتابخانه مرکز برگزار شد.
«هنر ویرایش» عنوان نخستین کارگاه آموزشی کافه کتاب بود که به موضوع
های «اهمیت کافه کتاب؛ مبانی ویرایش زبانی و ساختاری؛ آیین نگارش و
آیین ویرایش؛ هنر ویرایش یا فن ویرایش و ابزار ویرایش» در آن پرداخته شد.
درپایاننیزپیشنهادهاییدرخصوصبرگزاریجلساتآیندهکافهکتابتوسطشرکت
کنندگانارائهشدکهبرایاجرایهرچهبهتربرنامههاموردبررسیقرارخواهدگرفت.

با حضور مديران  ،اساتيد ،دانشجويان و فارغ التحصيالن مرکز برگزار شد

مراسم پنجاهمين سالگرد تاسيس مرکز
آموزش مديريت دولتي

پنجاهمين سالگرد تأسيس مركز آموزش مديريت
دولتي طي مراسمي با حضورمعاون رییس
جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی
کشور ،مديران ،اساتيد ،دانشجويان ،بازنشستگان
و فارغ التحصيالن مرکز در تاريخ هجدهم
تير ماه  ١٣٩٨از ساعت  ١٢-٩در محل سالن
همايش هاي مرکز آموزش مديريت برگزار شد.
در این مراسم خانم دکتر احمدی پور ریاست
مرکزآموزش مدیریت دولتي پس از بیان تاریخچه
فعالیت های مرکز در  5دهه گذشته ،چنین گفت:
تاسیس این مرکز قرار نبود فقط به آموزش مدیران و
کارمندانپرداختهشودبلکهقراربوداینمرکزبهعنوان
یکمحلتحقیقاتیبتواندمسائلاداریکشوررارصد
کرده و برای حل مشکالت آنها راه حل ارائه کند.
وی بیان داشت :این مرکز باید حلقه وصلی برای
تربیتمدیرانآیندهباشدوبهطوردائمبهبودمدیریت
راباتوجهبهاصللیاقتوشایستگیمدنظرقراردهد.
احمدیپورتاکیدکرد:مدیرانمانبایدازجانشینپروری
بترسند،زیرامسئولیتپذیریمدیرانامریواجباست
تا مدیران همواره به روز و برخوردار از علم روز باشند.
وی ادامه داد :اگر قرار است ،جامعه به توسعه
اقتصادی و اجتماعی دست یابد ،نیازمند این است
که رفتارهای سازمان جامعه چگونه شکل بگیرد،
مدیران باید مسائل کالن کشور را شناخته و بر

مبنای آنها برای آینده کشور برنامهریزی کنند.
برنامههای آموزشی باید معطوف به مدیرانی باشد
که قرار است در آینده هدایت جامعه را برعهده
بگیرند .همه این موارد در پنج دهه گذشته در
دستور کار این مرکز قرار داشته و به تدریج به
برنامه ها و محتواهای آموزشی تبدیل شده است.
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران یادآور شد:
امروز محتوای آموزشی ،نوع دوره های آموزشی ،نوع
تعامل با دستگاه های اداری و تعامل با مردم از سوی
این مرکز نیازمند بازنگری جدی است و باید بتواند
بسته های مشخصی را برای مسائل اداری کشور
طراحی و تدوین کند وتاکید نمود که این مرکز
باید بتواند در قالب اتاق فکر اداری کشور عمل کند.
رییس مرکز اموزش مدیریت دولتی ایران گفت:
اگر قرار است به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست
یابیم ،مدیران باید مسائل کالن کشور را شناخته و
بر مبنای آنها برای آینده کشور برنامهریزی کنند.
در ادامه این مراسم که با حضور جناب آقای مهندس
انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری
و استخدامی کشوربرگزار شد ،ایشان به بيان اهميت
و جايگاه مركز آموزش مديريت در عرصه مديريت
كشور پرداخت و گفت:پنجاهسالگي تأسيس و
فعاليت مركز آموزش مديريت دولتي بايد نقطه
عطفي در حيات مركز براي بازگشت به ضرورتها

مهندس انصاری در مراسم پنجاهمين
سالگرد تأسيس مرکز آموزش مديريت
دولتي مطرح کرد:

برگزاری نهمین نشست تخصصي
ارائه تجارب مديران در سال 1398

هشتمین جلسه از سلسله نشست های تخصصی مدیران در سال  1398روز
شنبه مورخ  98/4/29از ساعت  10-12با حضور مدیران ارشد و میانی دستگاه
های اجرایی ،با سخنرانی خانم دکتر فرزانه شرفبافی  ،مدیر عامل سابق شرکت
هواپیماییکشورونایبرئیسهیئتمدیرهوسرپرستهواپیماییکیش،درمرکز
آموزش مدیریت دولتی برگزار شد.

برگزاري مراسم توديع و معارفه
معاونت آموزش مرکز

دوشنبه  24تیر ماه 1398در مرکز آموزش مدیریت دولتی با حضور ریاست مرکز،
معاونین و همچنین مهمانانی از سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز سازمان
مدیریت و برنامه ریزی مراسم تودیع سرکار خانم رادمنش معاونت وقت مرکز و
معارفهدکترسجادیپناهبهعنوانمعاونتجدیدمرکزبرگزارگردید.
گام دوم کافه کتاب

معرفي کتاب «توسعه منابع انساني»

دومین نشست کافه کتاب در روز چهارشنبه مورخ 26تیرماه 1398از ساعت14
الی 15:30در کتابخانه مرکز برگزار شد .در این نشست کتاب توسعه منابع انسانی
که از جدیدترین کتابهای چاپ شده در مرکز میباشد با حضور مترجمان معرفی و
توضیحاتکاملیدرخصوصفصولکتاب،امتیازاتیکهاینکتابنسبتبهسایر
منابع مشابه دارد و مراحل ترجمه کتاب بیان شد.
آنگونه که مترجمان کتاب بیان داشتند این کتاب یکی از منابع مرجع در حوزه
منابعانسانیاست.
ت کنندگان با بیان سواالتی در حوزه کتاب و درخواست ارایه
در پایان شرک 
توضیحاتاز سوی مترجمانبهجلسهپایاندادند.

اخبار استان ها
چهارمحال  -برگزاري نشست با رابطين آموزش دستگاه هاي اجرايي
و بختیاری درمديريتآموزشوپژوهشاستانچهارمحالوبختياري
کردستان

 برگزاري دوره آموزشي کيفيت زندگي کاري برگزاري دوره آموزشي آسيب شناسي مسائل فرهنگي برگزاري دوره آموزشي رويکردهاي نوين مديريت دولتيدرمديريت آموزش و پژوهش استان کردستان

مازندران

 برگزاري اولين نشست هم انديشي مديريت يکپارچه منابع آب -برگزاري دوره آموزشي توجيهي بدو خدمت

خوزستان -برگزاري سمينار نشست هم انديشي مديران و رابطان آموزشي
دستگاههاياجراييدراستانخوزستان
آذربایجان  -افتتاح طرح ملي دورههاي تخصصي راهبردي و مسئله محوردر
غربی استانآذربايجانغربي
فارس

برگزاريپانزدهميننشستعموميباحضورمسئولينمحترمآموزش دستگاههاي اجرائي و موسسات آموزشي غير دولتي
تعيين صالحيت شده در استان فارس
اطالع رسانی  -ماهنامه داخلی
سال دوم شماره  14تیر ماه 1398
تهیهکننده :روابطعمومی
تلفن42501612 :
پستالکترونیکinfo@smtc.ac.ir:
آدرس سایت مرکزwww.smtc.ac.ir :

و اقتضائاتي باشد كه براي مديريت كشور وجود دارد و تربيت آنان جهت تصدي مسئوليتهاي
و ما بتوانيم با تقويت اين مركز هم راهبردي جديد اجرايي در دستور كار خود قرار دهيم ،ميتوانيم
و هم نقش موثرتري در عرصه توسعه مديريت براي آيندهاي مطمئنتر را براي كشور متصور شويم.
مركز در بخش نظام اداري كشور ،بازتعريف كنيم .مهندس انصاري ضمن اداي احترام به تالشها
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه و قدرداني از زحمات كارشناسان و مديران مركز
اظهار داشت :اگر بخواهم دو مأموريت مشخص آموزش مديريت دولتي در دورههاي گذشته و
براي مركز در دوره جديد بيان كنم ،يك ،پرداختن حال حاضر ،نسبت به ثمربخشي اين تالشها با
به وظيفه و مأموريت اصلي ،روشن و ذاتي مركز ،بهكارگيري رويكردي جديد ،ابراز اميدواري كرد.
يعني توسعه دانش تخصصي مديران دولت و گفتني است در پايان اين مراسم ،از لوح يادبود
توانمندسازي آنان ،و دوم ،در دستور كار قراردادن پنجاهمين سالگرد تأسيس مركز آموزش مديريت
راهبردي جديد و مؤثر براي تربيت مديران دولتي،منشوراخالقيمركز،دوكتابتازهمنتشرشده
راهبردي آينده كشور در سطوح مديران ارشد است .با عناوين «توسعه منابع انساني» و «اصالحات
وي افزود :مديران آينده كشور اگر بنا باشد به اداري در كشورهاي نورديك» و شماره جديد
رويه سنتي تربيت شوند ،از دانش روز كمتر بهره فصلنامه علميپژوهشي حقوق اداري ،رونمايي شد.
خواهند برد اما اگر برنامه منسجمي براي شناسايي

اولين همايش ملي از سلسله همايشهاي پنج گانه
کنگره بين المللي آموزش مديران و کارکنان
دولت برگزار شد

همايشملي
«خط مشي گذاري براي
آموزش شايسته مديريت و
کارکنان دولت »

این همایش ملی به همت مرکز آموزش مدیریت
دولتی و با مشارکت استانداری استان مرکزی ،روز
یکشنبه مورخ  98/4/23با حضور استاندار استان
مرکزي ،رئيس مرکز آموزش مديريت دولتي  ،رئيس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و اساتيد علم
مديريت در محل استانداری اراک و با هدف آموزش
وارتقایعملکردکارکناندرخدمترسانیبرگزارشد.
در ابتدای این همایش خانم یادگاری رئیس سازمان
برنامهوبودجهاستانمرکزیضمنخیرمقدموخوش
آمدگوییبهمیهمانانودستاندرکارانهمایشواساتید
بر نقش مهم آموزش در کمک به کارایی و اثربخشی
اقدامات و خدمات دستگاه های دولتی پرداختند.
در ادامه دکتر علی اصغر پورعزت استاد دانشگاه تهران
و دبیر علمی همایش به فلسفه و اهداف خط مشی
گذاری آموزشی در تشکیالت اداری کشور پرداختند
و از میزبانی استان مرکزی و مجموعه استانداری
تقدیر کردند .وی متذکر شد که نظام اداری کشور
می بایست در خصوص سیاست ها و خط مشی
های آموزشی خود در جهت افزایش رضایتمندی
مردم و همچنین کارایی درونی سازمانی تغییراتی را
در دستور کار قرار دهد .وی عنوان کرد که سازمان
اداری و استخدامی و مرکز آموزش مدیریت دولتی
دو رکن بسیار مهم انتقال دانش مدیریت دولتی به
سازمان ها و تشکیالت اداری هستند و عنوان کرد
که هدف این همایش ارائه یک دستور کار کاربردی
برای خط مشی گذاری آموزشی عنوان کردند.
پس از سخنان دکتر پورعزت ،دکتر حسن دانایی
فرد استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس تهران به عنوان
سخنران ویژه مطالب خود را بیان کردند .ایشان با
نگاهیآسیبشناختینکاتیرابهمدیرانوسازمانها
و نهاد های دولتی و نهادهای خط مشی گذار در زمینه
آموزش توصیه کردند .ایشان ریشه اصلی نابسامانی
های اداری را عدم مسئولیت پذیری مدیران و انتقال
وپاسکاریآنبینسازمانهاعنوانکردند.ویداشتن
رویکردملیونهبخشیبهراهبردهایمدیریتی،احترام
به بخش خصوصی ،نهادینه شدن فرهنگ احترام
به ارباب رجوع و خوشرویی در ادارات و نقد مردم
به مردم را از مهمترین مولفه هایی دانست که می
بایست مورد توجه سیاست های آموزشی قرار گیرد.
بازآفرینی مرکزآموزش مدیریت دولتی برای

اثربخش کردن ماموریتهای آموزشی آینده
در ادامه دکتر زهرا احمدی پور رئیس مرکز آموزش
مدیریتدولتیبهارائهمطالبخودپرداختندونخست
به فراز و فرودهای  50سال آموزش مدیریت دولتی
در کشور از هنگام تاسیس آن در سال  1348تا امروز
پرداخت،وتداومفعالیتاینمرکزرانشانهایبرایاهمیت
قائل شدن برای آموزش مدیریت دولتی قلمداد کرد.
دکتر احمدی پور گفت :آموزش هدفمند و نیروهای
متخصص و متعهد میتواند حیات سازمانی را به بلوغ
و رشد برساند به شرط آنکه مراکز بازآفرینی شوند و از
آموزشهایدقیقمستمرو فراگیرغفلتنشود.ایشان
مأموریت اصلی مرکز آموزش مدیریت دولتی در دوره
جدیدفعالیتتوسعهدانشتخصصیمدیرانوافزایش
مهارتهایعملیآناناستواینمهم،بخشباارزشی
را از زنجیره فرآیند مدیریتی کشور تشکیل میدهد.
ایشان مهمترین هدف مرکز را باال بردن قدرت تدبیر
مدیریتی دانست تا در هر شرایط بتوان تهدیدهای
دشمنان که عرصه خدمات رسانی دولتی را هدف
قرار داده را تدبیر و آن را به فرصت تبدیل کرد.
دکتر احمدی پور پس از بیان این مقدمه
به بیان بحث تخصصی خود در مورد نقش
راهبرد بازآفرینی و تاب آوری در چرخه حیات
سازمانی مرکز آموزش مدیریت دولتی پرداختند.
مسئوالنمیبایستچونانریلبرایقطارمردمباشند
در ادام سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی یکی دیگر از
سخنراناناینهمایشبود.آقازادهدربخشیازسخنان
خود گفت :تربیت و رفتار مردم یک کشور منبعث از
رفتار و عملکرد مدیران است و مسئوالن و مدیران
مانند ریل و مردم مثل قطارهستند و برگزاری این
همایش باید با انتقال مسائل کاربردی و تخصصی و
به دور از گرایشهای سیاسی دنبال شود که اکنون
این فرصت در دولت تدبیر و امید فراهم شده است.
وی افزود :اگر در کشور درست ریل گذاری شود مردم
بهدرستیراهخودراخواهندرفتودرمجموععملکرد
جامعه مثبت خواهد بود و آموزش نقش موثری در
عملکردداردکهمیتواندنتیجهرضایتمندیمردمباشد.
وی همچنین متذکر شد :عالوه بر تربیت و آموزش
نیرویانسانی،تأمینتجهیزاتالزمنیزدردستگاههای
اجراییضرورتداردکهبایدبرایآننیزبرنامهریزیکرد
ارائه مقاله های علمی برگزیده اما بخش اصلی و
محوری همایش امروز به ارائه  7مقاله علمی توسط
اساتیدبرجستهدرزمینهخطمشیگذاریاختصاص
یافت که در دو نوبت صبح و بعد از ظهر ارائه گردید.
مدیران و کارکنان سازمان های دولتی» ارائه شد.
برنامه های آتی در ادامه همایش امروز در اراک
چهار همایش دیگر نیز در  ۴استان مختلف (تهران،
قزوین ،مازندران و فارس) برگزار خواهد شد .و نهایتاً
در آذر ماه نیز فروم بین المللی کنگره با مشارکت
موسسه علوم اداری بلژیک برگزار خواهد شد
http://conference.smtc.ac.ir
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ويژه در دستور کار
مرکز باشد

مهندسجمشيدانصاريدرمراسمپنجاهمینسالگردتاسیسمرکزکهروزسهشنبه18تیرماهبرگزارشد؛به
بياناهميتوجايگاهمركزآموزشمديريتدرعرصهمديريتكشورپرداختوگفت:مركزآموزشمديريت
دولتيكهامروزبهمناسبتآغازپنجاهمينسالفعاليتآنچنينمراسميترتيبدادهشدهاست،مجموعه
ناشناختهايدرنظاممديريتكشورنبودهوخوشبختانهازمجموعههايياستكهبخشقابلتوجهيازفعاليت
ثمربخش خود را طي سالهاي پس از پيروزي انقالب به يادگار گذاشته است .تشكيل مركز و فعاليتهايي
كه تا زمان پيروزي انقالب داشته است نيز اقداماتي در راستاي خدمت به نظام اداري كشور بودهاند كه نتايج
مفيد و موثري از آنان باقي مانده است؛ اما پس از پيروزي انقالب اسالمي ،مديريت كشور دورههايي را تجربه
كرده كه بخش مهمي از آن با نام و عملكرد مركز آموزش مديريت دولتي گره خورده و عجين شده است.
وي ادامه داد :امثال بنده و آقاي چيتچيان كه در مديريت اجرايي دستگاههاي دولتي پس از انقالب حضور
بيشتريداشتهايم،بهخاطرميآوريمكهپسازپيروزيانقالب،براييكمدتطوالني،عنصرانقالبيبودن
و پايبندي به اصول و آرمانهاي انقالب مؤلفه اصلي در گزينش مديران كشور بود؛ اما پس از سالهاي اوليه
انقالب و بهويژه پس از دوران دفاع مقدس ،اين ضرورت در سطح مديريت عالي كشور احساس و تقويت شد
كه مديراني كه تعهد و پايبندي بايستهاي به آرمانهاي انقالب دارند ،اگر به دانش و اصول علمي مديريت
مجهزنباشند،انتظاركارآمديازآنانچندانانتظارمعقولينيستواينتفكركهمديرانمابايدبهدانشروز
مديريتومهارتهايتخصصيآنمجهزشوند،ازنيمهدومدهه ۶۰بهتدريجدرنظاممديريتكشورشكل
گرفتكهايناتفاقبانقشآفرينيمجددمركزآموزشمديريتدولتيدرعرصهنظاماداريكشورهمزمانشد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به نظام آموزش عالي كشور و توسعه آموزشهاي
مديريت در سالهاي اواخر دهه  ،۶۰بيان داشت :در آن سالها ،بهغير از چند دانشگاه كه رشتههاي
مديريت دولتي و مديريت بازرگاني در آنها تدريس ميشد ،آنگونه كه امروز شاهد توسعه رشته
مديريت با گرايشهاي مختلف در كشور هستيم ،نبود .حتي اگر مديران دولت ميخواستند در
مجموعه آموزش عالي خود را به دانش روز مديريت مجهز كنند ،امكان و ظرفيت الزم وجود نداشت.
وي افزود :مركز آموزش مديريت دولتي در آن سالها و بهويژه در طول دهه هفتاد ،اين مسئوليت بزرگ را بر
عهدهگرفتتاكارآشنانمودنمديرانكشوربادانشروزمديريتوارتقايتوانمنديهايتخصصيآنانرابه
عنوان يك مأموريت سازماني ذيل سازمان امور اداري و استخدامي در دستور كار خود قرار دهد .اين اتفاق از
سطحتهرانآغازوبرايتوسعهآنشعبمنطقهايشكلگرفت،مث ً
الدرتبريزبرايمنطقهشمالغربمركزي
راايجادكرديم،دراصفهانبرايمنطقهمركزي،واينامربهحديتوسعهيافتكهدرنيمهدومدهههفتاد،تقريباً
درتمامياستانهايكشورشعبمركزآموزشمديريتدولتييكيازمراكزمؤثرآموزشعالياستانتلقي
ميشد.بخشقابلتوجهيازمديران،دانشمديريتروزرادراينمراكزكسبكردند؛وضعيتمتفاوتامروزدر
عرصهمديريتكشورنسبتبهگذشته،مرهوناهتماموتالشمركز،استادانومسئوالنادوارمختلفآناست.
مهندس انصاري در ادامه با اشاره به تغيير ساختار دو دستگاه ستادي اصلي كشور؛ يعني تجميع
و ادغام سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور ،بيان داشت :از ابتداي
برنامه سوم ما شاهد ساختار جديدي در مديريت ستادي دستگاههاي اجرايي كشور بوديم.
معاون رئيسجمهوري ادامه داد :يك دهه افول و حضيض را در اين مركز شاهد بوديم كه مشابه اين
افتوخيزهادرهمهسازمانهااتفاقميافتد،امابرخيازآنان،فراترازسازمانتأثيرگذاراستوآنچهدرمركز
آموزشمديريتدولتياتفاقافتاد،بيشازمركزبرارتقايسطحمديريتكشورتأثيرمنفيگذاشت،مديريت
كشور كه نياز به مراقبت و توسعه مستمر تخصص و مهارت داشت ،از يك مركز قوي كه بتواند مديريت اين
امر خطير را عهدهدار شود ،محروم و اين نقش در پرتو مسائلي مانند كوچكسازي دولت ،مغفول واقع شد.
ويبابياناينكهدوسالقبلنيزبرايننكتهتأكيدكردهاست،تصريحكرد:امروزمجددا ًبرايننكتهتأكيدميكنم
كهپنجاهسالگيتأسيسوفعاليتمركزآموزشمديريتدولتيبايدنقطهعطفيدرحياتمركزبرايبازگشت
بهضرورتهاواقتضائاتيباشدكهبرايمديريتكشوروجودداردومابتوانيمباتقويتاينمركزهمراهبردي
جديدوهمنقشموثرتريدرعرصهتوسعهمديريتبرايمركزدربخشنظاماداريكشور،بازتعريفكنيم.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه اظهار داشت :اگر بخواهم دو مأموريت مشخص
براي مركز در دوره جديد بيان كنم ،يك ،پرداختن به وظيفه و مأموريت اصلي ،روشن و ذاتي مركز،
يعني توسعه دانش تخصصي مديران دولت و توانمندسازي آنان ،و دوم ،در دستور كار قراردادن
راهبردي جديد و مؤثر براي تربيت مديران راهبردي آينده كشور در سطوح مديران ارشد است.
وي افزود :مديران آينده كشور اگر بنا باشد به رويه سنتي تربيت شوند ،از دانش روز كمتر بهره
خواهند برد اما اگر برنامه منسجمي براي شناسايي و تربيت آنان جهت تصدي مسئوليتهاي
اجرايي در دستور كار خود قرار دهيم ،ميتوانيم آيندهاي مطمئنتر را براي كشور متصور شويم.
مهندس انصاري ضمن اداي احترام به تال شها و قدرداني از زحمات كارشناسان
و مديران مركز آموزش مديريت دولتي در دور ههاي گذشته و حال حاضر ،نسبت
به ثمربخشي اين تال شها با بهكارگيري رويكردي جديد ،ابراز اميدواري كرد.

