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تشکيل سومین جلسه هيات رئيسه مرکز
سومين جلسه هيات رئيسه مركز طبق تقویم زمانی ،شنبه  ١٢آبان ماه برگزار
گرديد .در اين جلسه كه با حضور اعضا تشكيل شد ،موارد زير ارائه گرديد:
 بررسي نسخه نهايي برنامه راهبردي مركز به منظور ارائه در دومين جلسههيات امنا
 طرح ساماندهي خودروها به منظور افزايش بهره وري و خدمات كافيپشتيباني از مركز
 ارائه نتايج طرح آسيب شناسي نظام آموزش مديران واحد انتشارات مکلف شد مقدمات قانونی الزم برای حضور در نمایشگاهبین المللی كتاب را فراهم کند.
انتصاب سرپرست معاونت پژوهشي
مرکز آموزش مديريت دولتي
مراسم معارفه سرپرست معاونت پژوهشی مرکز ،جناب آقای دکتر سیدمهدی
طیبی با حضور رئیس مرکز ،معاونين مركز و رئيس اداره حراست ،مدیران
و کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی روز شنبه  ١٩آبان ماه برگزار شد.
تشکيل پنجمين جلسه شوراي پژوهشي مرکز
روز سه شنبه  ۲۲آبان ماه در پنجمین جلسه شورای پژوهشی مركز ،پیشرفت
طرح های پژوهشی مصوب سال ( ۹۶طراحي مدل توسعه مهارت هاي مديريتي
مبتني بر شايستگي و طراحي بسته ارتقاي توان مديريتي زنان و جوانان) ارایه و
نحوه ادامه مطالعات مورد بررسی قرار گرفت .همچنين نحوه پشتیبانی پژوهشی
از تکالیف مرکز در خصوص ”نظامنامه مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی در
دستگاه های اجرایی کشور” مصوب  97/۶/14شورای عالی اداری مورد بحث
و بررسی قرار گرفت.

با حضور معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده

اولين نشست تخصصي

تجاربزيسته
زنان مدير
برگزار شد

اولین نشست از سلسله نشست های «تجارب
زیسته زنان مدیر» روز شنبه مورخ  1397/٨/26با
حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده
و همچنین روسا ،معاونان ،مدیران ،مشاوران زن
دستگاه های اجرایی تهران و سایر استانها در مرکز
آموزش مدیریت دولتی برگزار شد.
در اولین برنامه از این سلسله نشست های
تخصصی که تحت عنوان مدیریت توسعه پایدار در

دوران معاصر برگزار شد سرکار خانم دکتر ابتکار
معاون امور زنان وخانواده رئیس جمهور ضمن
بحث پیرامون موضوعهای مرتبط با مدیریت
زنان در نظام اداری کشور ،مهمترین عناصرالزم
در رسیدن به توسعه پایدار را بیان نموده و
بهره گیری از توان و استعدادهای زنان را در رسیدن
به این مهم بسیار اثرگذار دانستند.
گفتنی است برای آن دسته از مدیران استانی که

قادر به حضور در این نشست نشدند ،به صورت
همزمان و از طریق وبینار شرایط بهره برداری از
سخنرانی مهیا شد.
دومین نشست تخصصی با موضوع «تجربه
مدیریت زنان در عرصه ورزش» با سخنرانی
سرکارخانم طاهریان نائب رئیس کمیته ملی
المپیک در تاریخ  1397/۹/13در مرکز آموزش
مدیریت دولتی برگزار خواهد شد.

تشکيل ششمين جلسه شوراي انتشارات مرکز
ششمين جلسه شوراي انتشارات مركز شنبه  ١٩آبان ماه برگزار گرديد .در اين
جلسه كه با حضور اعضا تشكيل شد ،موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت:
 ارائه گزارش در خصوص كتب آماده چاپ و طرح اوليه كتب در دست تدوينو تاليف ،كه به بررسي  ٧عنوان كتاب پرداخته شد.
 بررسي نرم افزارهاي پيشنهادي براي كتابخانه مركز كه قرار است طيمراسمي روز چهارشنبه  ٢٣آبان ماه ساعت  ١٠صبح افتتاح و مورد بهره
برداري قرار گيرد.
 همچنين مجدد به واحد انتشارات تكليف شد كه مقدمات قانونی الزم برایحضور در نمایشگاه بین المللی كتاب-ارديبهشت ماه  ٩٨را تا مهلت زماني

همزمان با آغاز هفته وحدت و ميالد رسول اکرم

نشست صميمي رياست و
همکاران مرکز آموزش
مديريتدولتي
برگزار شد

تشکيل چهارمین جلسه هيات رئيسه مرکز
چهارمین جلسه هیات رئیسه مرکز روز سه شنبه 22آبان ماه برگزار شد و مواردی
به شرح زیر مورد بحث وبررسی قرارگرفت:
راهاندازیدبیرخانهکنگرهپنجاهمینسالتاسیسمرکزتوسطمعاونتپژوهشیایجادکارگروهانتصابسرمایهانسانی تهیه بانک اطالعاتی از مدیران و شرکت کنندگان شرکت در دوره ها وکارگاه هایآموزشیتوسطمعاونتآموزشی
تشکيل پنجمين جلسه هيات رئيسه مرکز
روز سه شنبه ٢٩آبان ماه پنجمین جلسه هيات رئيسه مركز ،مطابق تقويم هفتگي
برگزار شد.در اين جلسه وضعيت موجود بانك اطالعات مديران ،چگونگي توليد
محتوا فصلنامه تخصصي «آموزش مديريت دولتي» و انتشار اولين شماره آن مورد
بررسی قرار گرفت.همچنين مطالعات مقدماتي طرح «تربيت مديران راهبردي
آينده» و «الگوسازي و ترويج اجراي كانون هاي ارزيابي» مورد بحث و بررسي
قرارگرفت.
انتصاب مدیر منابع انسانی و اموراداری مرکز
مراسممعارفهمدیرمنابعانسانیواموراداریمرکزجنابآقاییونسحیدریباحضورمعاون
منابعانسانیوپشتیبانی،مدیرانحوزهمعاونتپشتیبانیوهمکاراناموراداریبرگزارشد.

اخبار استان ها

همزمان با بزرگداشت هفته وحدت و میالد حضرت
رسول اکرم (ص) نشست صمیمی در تاریخ 97/8/30
با حضور ریاست ،معاونین ،مديران و تمامی همکاران
مرکز آموزش مدیریت دولتی در سالن اجتماعات مرکز
برگزار شد.
در این نشست که با هدف هم اندیشی در خصوص
پیشبرد فعالیت ها و وظایف مرکز و همچنین تبیین
مسائل موجود در حوزه های مختلف تشکیل شد ،ابتدا
ریاست مرکز ضمن تبریک ميالد حضرت رسول اكرم
(ص) ،پیامبر اخالق ،صلح ،مودت و والدت امام جعفر
صادق (ع) و خوش آمدگویی به همکاران گرانقدر به
بیان عناوین اقدامات انجام شده از ابتدای سال 97
برگزاري نشست تخصصي
«آسيبشناسي سامانه و برنامه تربيت و آموزش مديران»

پرداختند و خواستار مشارکت تمامی همکاران
بعنوان سرمايه انساني در رسیدن مرکز به جایگاه
مناسب خود در نظام اداری و وضعیت مطلوبتر
شدند.
در ادامه نمایندگان همکاران در معاونت هاي
پژوهش ،آموزش و پشتیبانی به بیان ديدگاهها
و نقطه نظرات خود پرداخته و درخواست ها و
پیشنهادات را در هر چه بهترشدن وضعیت موجود
مطرح نمودند.
در پایان مقرر شد نتایج اقدمات انجام شده توسط
معاونت منابع انسانی و پشتيباني در نشست بعدی
به حضور همکاران برسد.
در مرکز برگزار خواهد شد

همایش جایزه سرآمدان آموزش در نظام اداری

فارس

هرمزگان

قزوین

سمنان

برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت سبز ،مديريت استرس ،
حقوق شهروندی در نظام اداری ،خط مشي گذاري،
مديريت برون سپاري ،ارتباطات سازماني ،مديريت
مشارکتي در استان فارس
برگزاري دوره های آموزشي پاسخگويي و مسئوليت پذيري،
ا رتقاء سالمت اداري و مبازه با فساد ،روش هاي تامين مالي
طرح هاي سرمايه گذاري از طريق بازار سرمايه ،طرح تکريم
مردم و جلب رضايت ارباب رجوع ،در مديريت در استان
هرمزگان
برگزاري دوره هاي آموزشي شبکه و امنيت اطالعات  ،قانون
برنامه و بودجه در خصوص اعتبارات تملک دارايي ،در استان
قزوين
 برگزاري دوره های آموزشي «تبيين نتايج آزمايشگاهيگزارشات بتن» ،آشنايي با اجراي سيستم هاي نوين سقف
در ساختمان  ،روشهاي تامين مالي نوآوري و برون سپاري،
خبرنويسيدرروابطعمومي
 برگزاري آزمون«غير حضوري پدافند غير عامل» در سامانهآموزشيکارکناندولتتوسطاستانسمنان

برگزاري دومين جلسه
ستاد راهبري ارتقاي فرهنگ سازماني مرکز

برگزاری سومين جلسه کميسيون دائمي هيات امناي مرکز
سومین جلسه کمیسیون دائمی هیات امنای مرکز به منظور کارشناسی و بررسی
تخصصی موضوعات قابل طرح در دومین جلسه هیات امنای مرکز که در ماه جاری
برگزار خواهد شد؛ روز سه شنبه  97/٨/1در سالن جلسات مرکز تشکیل شد .در
این جلسه ،ضمن ارائه گزارش طرح های«آسیب شناسی نظام آموزشی مدیران» و
«جانشین پروری و آماده سازی مدیران جوان و شناسايي ظرفيت هاي استعدادهاي
مديريتي»توسطمسئولینذیربط،سندنیرویانسانیمرکز،بودجهپیشنهادیسال
 ،1398نسخه ویرایش جدید آیین نامه های استخدامی اعضاء هیات علمی و غیر
هیات علمی و همچنین به روز رسانی تعرفه های آموزشی و پژوهشی مرکز مورد
بررسی و تصويب قرار گرفت.
تشکيل دهمين جلسه شوراي مديران
دهمين جلسه شوراي مديران مركز مطابق با تقویم زمانی پیش بیني شده ،شنبه
 ٥آبان ماه برگزار گرديد .در اين جلسه كه با حضور اعضا تشكيل شد ،گزارش هايي
در خصوص «نتيجه ارزيابي عملكرد سال  ٩٦مركز در جشنواره شهيد رجايي،
درآمدهاي اختصاصي شش ماهه  ٩٧مركز در مقايسه با شش ماهه  ،٩٦گزارش
اضافه كار شش ماهه اول سال و نتايج طرح هاي پژوهشي مصوب سال گذشته» ارائه
و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

اطالع رسانی  -ماهنامه داخلی
سال اول شماره  6آبان 1397
تهیهکننده :روابطعمومی
تلفن42501612 :
پستالکترونیکinfo@smtc.ac.ir:
آدرس سایت مرکزwww.smtc.ac.ir :

نشست تخصصی«آسیبشناسی سامانه و برنامه
تربیت و آموزش مدیران» با حضور  ٨٠نفر از
مدیران حوزه آموزش ،توسعه منابع انسانی و
نوسازی و تحول اداری دستگاههای اجرایی
و مدیران آموزش و پژوهشهای توسعه و
ن مدیریت و برنامهریزی استانها
آیندهنگری سازما 
و با مشارکت برخط تعداد زیادی از سازمانهای
استانی از طریق وبینار ،بهمنظور پیگیری اهدافی
نظیر:
 بررسی مسائل ،مشکالت ،موانع و چالشهایسامانه و برنامه تربیت و آموزش مدیران
 بسترسازی برای سیاستگذاری و برنامهریزیعمیقتر برای مدیران سیاسی و سطوح مختلف
مدیران حرفهای (عملیاتی ،پایه ،میانی و ارشد)
 تشخیص اقدامات اصالحی /تصحیح عملکردها وسیاستهای آموزشی
روز چهارشنبه دوم آبانماه  1397مرکز آموزش

اولین نشست مربوط به همایش «جایزه سرآمدان
آموزش در نظام اداری به همت مرکز آموزش مدیریت
دولتی و با حضور نمایندگان  6استان ،صبح روز یکشنبه
 6آبان ماه در دفتر همایش ها ،همکاری های علمی و
امور بین الملل مرکزتشکیل شد.
هدف از برگزاری این همایش تقویت و ساماندهی
فعالیت های فکری و اجرایی در حوزه های مرتبط با
آموزش در نظام اداری ،تعامل فکری در حوزه اصالحات
نظام اداری در امر آموزش و بهره برداری از تجربیات
موفق و نیز تقدیر و تشکر از آنها عنوان گردید.در این
نشست ،کلیات طرح پیشنهادی «اولین جایزه سرآمدان
آموزش در نظام اداری مشتمل بر  16ماده و نیز ضرورت
برپایی و مبانی قانونی تشکیل آن و همچنین شیوه نامه
برگزاری همایش به صورت مبسوط مورد بحث و بررسی
قرار گرفت تا عالوه بر استفاده از تجربیات نمایندگان
محترم استانی نقطه نظرات ایشان نیز در تکمیل شیوه
نامه مربوطه مورد توجه قرار گیرد.

دومین جلسه ستاد راهبری ارتقای فرهنگ
سازمانی مرکز در تاریخ  97/۸/20برگزار شد.
در این جلسه وظایف و مأموریتهای مرکز
آموزش مديريت دولتي منطبق با نظامنامه
مدیریت توسعه فرهنگ سازمانی که با عناوین
«وظایف ملی (برونسازمانی) و مأموریتهای
درون سازمانی» احصاء شده بود ،مورد بررسی
قرار گرفت.
در پایان مقرر گرديد کارگروه مشورتی متشکل
از نمایندگان هر یک از اعضا با مسئولیت دبیر
ستاد تشکیل و پس از بررسی وظایف دفاتر و
مدیریتهای مرکز نتایج کارشناسی را جهت
تصویب به ستاد ارایه نمایند

