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شماره  7آذر 1397

برگزارینشستتخصصي

برگزاري ششمين جلسه هيات رئيسه مرکز

آشنايي با توسعه فرهنگ سازماني در نظام اداري کشور

روز سه شنبه  ٦آذر ماه ششمين جلسه هيات رئيسه مركز ،با حضور
اعضاء برگزار گرديد.
در اين جلسه وضعيت نيروي انساني بيشتر از  ٣٠سال سابقه خدمت
مطابق با آئين نامه استخدامي غير هيات علمي مركز و گزارش
تخصيص اضافه كارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنين ديدگاهها و نقطه نظرات مطرح شده كاركنان در نشست
روز چهارشنبه گذشته احصاء و چگونگي استقرار مدل مديريت چرخه
بهره وري مورد تصويب قرار گرفت.
برگزاري يازدهمين جلسه شوراي مديران مرکز

يازدهمين جلسه شوراي مديران مركز آموزش مديريت دولتي روز
شنبه  10آذر ماه 1397تشكيل گرديد.
در ابتداي جلسه ،معاونين و مديران مركز توضيحات مختصري از
حوزه عملكردي خود داشتند و مواردي را مطرح نمودند.
در ادامه شاخص هاي مورد ارزيابي در جشنواره شهيد رجايي تشريح
شد و نقطه نظرات اعضا احصاء گرديد.
همچنين مقرر گرديد اولين نشست از سلسله نشست هاي ارتقاء و
توسعه فرهنگ سازماني ،روز چهارشنبه  ١٤آذرماه با حضور جناب
دكتر رازنهان و اساتيدي ديگر در مركز آموزش مديريت دولتي برگزار
شود.
برگزاری دوره آموزشی ترویج و توسعه فرهنگ نماز برای
کارکنان اداره کل شهرستانهای تامین اجتماعی
استان تهران

این دوره به درخواست اعضای شورای اقامه نماز اداره کل
شهرستانهای تامین اجتماعی استان تهران و با تدریس حجت
االسالم والمسلمین دکتر سید محمد بهشتی معاون ستاد اقامه
نماز کل کشور و در راستای امضاء تفاهم نامه ستاد اقامه نماز با
سازمان تامین اجتماعی در سال 97به منظور آموزش و تربیت
مبلغ نماز در سطح سازمان تامین اجتماعی در تاریخ  21آذر
1397توسط مدیریت آموزش های حرفه ای تخصصی انجام
پذیرفت.

همزمانباهفتهوحدت

امام جعفر صادق (ع) و خوش آمدگویی به
همکاران گرانقدر به بیان عناوین اقدامات
نشست صميمي رياست
انجام شده از ابتدای سال  97پرداختند و
و همکاران مرکزبرگزارشد خواستار مشارکت تمامی همکاران بعنوان
سرمايه انساني در رسیدن مرکز به جایگاه
همزمان با بزرگداشت هفته وحدت و میالد مناسب خود در نظام اداری و وضعیت
نشست تخصصی آشنایی با توسعه
حضرت رسول اکرم (ص) نشست صمیمی مطلوبترشدند.
فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور
در تاریخ  30/8/97با حضور ریاست،
معاونین ،مديران و تمامی همکاران مرکز در ادامه نمایندگان همکاران در معاونت با هدف ارتقاء شناخت ،بینش و توانمند
آموزش مدیریت دولتی در سالن اجتماعات هاي پژوهش ،آموزش و پشتیبانی به بیان سازی مدیران و کارشناسان دستگاههای
ديدگاهها و نقطه نظرات خود پرداخته و اجرایی کشور در بهره گیری از فرهنگ
مرکز برگزار شد.
در این نشست که با هدف هم اندیشی در درخواست ها و پیشنهادات را در هر چه سازمانی به عنوان ابزاری موثر در تحقق
اهداف سازمان و ارتقای بهره وری با
خصوص پیشبرد فعالیت ها و وظایف مرکز بهترشدن وضعیت موجود مطرح نمودند.
حضور حدود  200نفر از مدیران ،معاونین
و همچنین تبیین مسائل موجود در حوزه
های مختلف تشکیل شد ،ابتدا ریاست مرکز در پایان مقرر شد نتایج اقدمات انجام شده وکارشناسان این حوزه روز چهارشنبه 14
ضمن تبریک ميالد حضرت رسول اكرم توسط معاونت منابع انسانی و پشتيباني در آذر ماه در مرکز آموزش مدیریت دولتی
برگزارشد.
(ص) ،پیامبر اخالق ،صلح ،مودت و والدت نشست بعدی به حضور همکاران برسد.
برگزاریسلسلهنشستهای

ارائه تجارب زیسته زنان مدیر

دومین نشست با عنوان
«تجربه مدیریت زنان در عرصه ورزش»

ب ه منظور اجرايي نمودن تصويب نامه شماره  1127128مورخ
 1397/12/28شوراي عالي اداري و دستور رياست محترم
جمهوري به تمامي دستگاه ها در خصوص آموزشهاي مربوط
به حقوق شهروندي 2 ،دور ه آموزشی «منشور حقوق شهروندی»
ویژه مديران و کارکنان اداره کل شهرستانهای تامین اجتماعی
استان تهران توسط مدیریت آموزش های حرفه ای  -تخصصی
مرکز به روش حضوری برای  55نفر ،طی دو گروه در روزهای
 14و  26آذر ماه در ساختمان زبرجد مرکز آموزش مدیریت
دولتی با سخنرانی سرکار خانم دکتر رجبی برگزار شد.
برگزاري هفتمین جلسه هيات رئيسه مرکز

هفتمین جلسه هیئت رئیس مرکز روز سه شنبه  20آذرماه  97با
حضور اعضاء برگزار شد و پس از ارائه گزارش معاونت های آموزشی،
پژوهشی و پشتیبانی موضوع نحوه حمایت های مادی و معنوی مرکز
از همایش زن ،اشتغال و اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت.
شماره 16منتشرشد
فصلنامه علمی  -پژوهشی امور اداری

شانزدهمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی -حقوق اداری
منتشرشد پژوهشگران و دانشجویان دکتری برای ارسال مقاالت خود
میتوانند با ثبت نام در سامانه نشریه http://qjal.smtc.ac.irنسبت
به ارسال مقاالت خود اقدام نمایند.
برگزاری هشتمین جلسه هیئت رئیسه مرکز

سه شنبه  ٢٧آذر ماه هشتمين جلسه هيات رئيسه
مركز ،با حضور اعضاء در دفتر رياست برگزار گرديد.
در اين جلسه طراحي و تدوين فرم كيفي و كاربرگ هاي ارزيابي
دوره هاي تخصصي و سلسله نشست هاي تجارب زيسته مورد
بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد نشست هم انديشي با
حضور اساتيد دانشگاهي و صاحب نظران حوزه اداري برگزار گردد.
همچنين گزارشي در مورد پيگيري مكاتبات ارائه شد
و طراحي مدل جديد آموزشي به منظور برگزاري دوره
هاي آموزشي تخصصي و عمومي مورد بررسي قرار گرفت.
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اخبار استان ها

سمنان

 برگزاري دوره های آموزشي :آشنايي با اجرايسيستمهاينوينسقفدرساختمان،روشهايتامين
مالي نوآوري و برون سپاري ،خبرنويسي در روابط
عمومي،سبکزندگيبارويکردطبسنتي،تشريحآيين
نامه اجرايي تبصره  CCNA Pack ، 19سيسکو،
 برگزاری جلسه شورای آموزش و پژوهشی وگردهمایی با مسئولین آموزش

فارس

برگزاريدورههايآموزشي:مهارتهايحرفهايکاربارايانه
وحقوقشهروندي ،قانونتنظيمبخشيازمقرراتمالي
ومهارتهايحرفهاي،

سومین نشست با عنوان
«تجربهمدیریتمشارکتی»

برگزاري 2دوره آموزشي «منشور حقوق شهروندي» ويژه
مديران و کارکنان اداره کل شهرستانهای تامین اجتماعی

خوزستان

دومین نشست از سلسله نشست های ارائه تجارب زیسته زنان
مدیر با عنوان «تجربه مدیریت زنان در عرصه ورزش» روز سه
شنبه  97/۹/13با حضور جمع زيادي از اندیشمندان و فعاالن
حوزه زنان ،روسا و نواب فدراسیون های ورزشی ،متولیان
رشته های مختلف ورزش بانوان ،پژوهشگران دانشگاه ها
وموسسات آموزش عالی ،مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه
های اجرایی و مشاوران امور بانوان و خانواده استانداریها در
مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد.
محورهای موضوعی:
 وضعیت مدیریت ورزش بانوان بعد از انقالب اسالمی چالش های فرهنگی ،اجتماعی ،قانونی ،حقوقی و،... تقویت نیروی انسانی زن در سطوح مختلف برای ادارهکردن ورزش،
 الگودهی به ورزش زنان مسلمان جهان، قانونمند کردن ورزش زنان -تغییر نگرش منفی نسبت به فعالیت ورزش زنان،

سومین برنامه از سلسله نشست های تخصصی«تجارب
زیسته زنان مدیر» روز شنبه  97/9/17با سخنرانی
سرکارخانم شهربانو امانی عضو محترم شورای اسالمی شهر
تهران تحت عنوان «تجربه مدیریت مشارکتی» در مرکز
آموزش مدیریت دولتی برگزار شد.
این نشست با حضور جمع زیادی از اندیشمندان و فعاالن
حوزه زنان ،پژوهشگران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی،
مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه های اجرایی ،معاونین
منابع انسانی دستگاه ها و مشاوران امور زنان استانداریها
تشکیل شد.
سرکار خانم امانی به بیان تجارب مدیریتی خود با محوریت
مدیریت مشارکتی در سازمان های مردم نهاد ،در بخش
دولتی و در مراکز انتخاباتی (مجلس شورای اسالمی و
شورای شهر تهران) پرداختند.
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برگزاري دوره حقوق شهروندي ويژه مدرسان تدريس
حقوق شهروندي ،سند چشم انداز جمهوري ايران2
(الزامات و ضرورت ها) ويژه مديران استان ،
نيازسنجي اولويت هاي پژوهشي دستگاههاي
اجرايي مشمول بودجه استاني در استان ايالم
برگزاري دوره های آموزشي :رويکرد ها و سياست هاي
کالن برنامه ششم توسعه  ،وظايف اداري و دفتري
مسئولدفتر
برگزاري دوره های آموزشي :دوره سند چشمانداز
جمهوري اسالمي ايران(الزامات و ضرورتها)(،)2
نظارت همگاني و سرمايه اجتماعي ،امر به معروف
ونهي از منكر ،ابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در
اسالم ،حقوق شهروندي در نظام اداری ،فنون اداره
جلسات
برگزاري دوره های آموزشي :توجیهی بدو استخدام،
قانون برنامه و بودجه کشور ،ارتقا ء سالمت اداری
و مبارزه با فساد ،مدیریت اسالمی با موضوع آئین
مدیریت ،برنامه ریزی در دستگاههای دولتی،
تشکیل پنجمین جلسه
شورایآموزشی مرکز

درمرکزآموزشمدیریتدولتیبرگزارشد

نشست تخصصي آسيب شناسي
آموزش هاي حقوق شهروندي در
ابعاد ساختاري ،محتوايي و زمينه اي
در راستای تحقق اهداف منشورحقوق شهروندی ابالغی ریاست
محترم جمهوری و انجام تکالیف دستگاه ها در قبال آموزش حقوق
شهروندی درحوزه کارکنان و مدیران دولت و همچنین برگزاری
دوره های تربیت مدرسان حقوق شهروندی در مرکز ،نشست
تخصصی مشترکی تحت عنوان«آسیب شناسی آموزش های
حقوقشهروندیدرابعادساختاری،محتوائیوزمینهای»درمرکز
آموزش مدیریت دولتی برگزار شد.
در این نشست که با حضور روسا و اعضای کمیسیونهای قضایی و
حقوقیمجلس،معاونینومدیرانکلمعاونتحقوقیناجا،دستیاران
امورحقوقشهروندیدستگاههایاجراییتهرانواستانها،معاونین
حقوقیبانکها،مدیرانستادیسازمانتعزیراتحکومتی،معاونین
آموزش دستگاه ها و مدیران ستادی و مناطق  22گانه شهرداری
تهرانتشکیلشد،سرکارخانمموالوردی؛دستیارویژهسابقرئیس
جمهوردرامورحقوقشهروندیدرمحورهایزیربهبحثوبررسی
پرداختند:
 بیان برخی اقدامات انجام شده در زمینه آموزش و ترویج حقوقشهروندیتوسطدستگاههایمتولی؛

در این نشست با توجه به تکالیف
سازمان ها و دستگاههای دولتی و با
تکیه بر مفاد» نظام نامه توسعه مدیریت
فرهنگ سازمانی» مطالبی در خصوص
اهمیت فرهنگ سازمانی ،مولفه های آن و
چگونگی تغییر و تحول فرهنگ سازمانی
مطرح گردید.
الزم به ذکر است امکان بهره وری از
نشست فوق برای  25مرکز استانی که
حضور نداشتند ،به صورت وبینار فراهم
گردید.

 بازبینی فرآیندها ،مطالعه و آسیب شناسی در بحث آموزش هایحقوق شهروندی و رسیدن به یک استاندارد مناسب؛
 بیانموانعومشکالتموجود(پایینبودنسطحاستانداردجامعهدربحثحقوقشهروندی،نبودضمانتاجرایی،فعالنبودنتشکل
هاونهادهایمدنی،مستمرنبودنآموزشها)
 ارائه راهکار برای ارتقاء سطح استاندارد حقوق شهروندی(آسیب شناسی ،افزایش سطح آگاهی و دانش حقوق شهروندی،
استفاده از سازمان های مردم نهاد در ترویج وآموزش حقوق
شهروندی  ،مصالحه و تعامل بین دولت و ملت ،توجه به نقش رسانه
ها و شبکه های اجتماعی در آموزش مردم)
ضمنا 23مرکز استانی که امکان حضور در این نشست را نداشتند
از طریق وبینار از مباحث نشست بهره برداری نموده و در پرسش و
پاسخپایانجلسهنیزشرکتفعالداشتند.

شنبه دهم آذر ماه پنجمين جلسه شوراي آموزشي مركز،
با حضور اعضاء در محل دانشكده مديريت دانشگاه تهران
برگزار گرديد.
در اين جلسه طرح تربيت مديران راهبردي آينده مورد
بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد بدين منظور
تفاهم نامه اي بين مركز آموزش مديريت دولتي و
دانشكده مديريت دانشگاه تهران منعقد گردد.
همچنين گزارشي در مورد بازنگري در سامانه آموزش
مديران ارائه شد و طرح برگزاري دوره هاي آموزشي آزاد-
مهارتي مورد بررسي قرار گرفت.

