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کتابخانه مرکز آموزش مديريت دولتي افتتاح شد

به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش آیین افتتاح کتابخانه تخصصی
مرکز آموزش مدیریت دولتی با حضور رئیس مرکز ،معاونین ،مدیران
و جمع کثیری از اساتید شاخص حوزه مدیریت ،دانشجویان دوره
دکترای دانشگاهها و با هدف ارایه خدمات علمی به دانشجویان علوم
مدیریت ،مدیران نظام اداری و کلیه عالقمندان روز دوشنبه سوم دی
ماه  1397در ساختمان مرکزی مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار
شد .در حال حاضر این کتابخانه با دارا بودن بیش از  2700جلد
کتاب تخصصی در حوزه علوم مدیریت آمادگی ارایه خدمات به کلیه
دانشجویان رشته مدیریت و همچنین کارکنان مرکز را دارد.
برگزاري سومين دوره آموزشي تربيت ارزيابان حرفهاي

سومین دوره آموزشی تربیت ارزیابان حرفه ای با یازده عنوان درس
به مدت  56ساعت و با حضور  20نفر فراگیر از سازمانهای ثبت
احوال کشور ،سازمان خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران ،سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی ،وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
سمنان ،اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی ،سازمان
زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و سازمان خصوصی
سازی به مدت  4روز از تاریخ  1397/10/16تا  1397/10/19در
مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار گردید.
تشکيل نهمين جلسه هيات رئيسه مرکز

سه شنبه  ٣دي ماه نهمين جلسه هيات رئيسه مركز ،با حضور
اعضاء در دفتر معاونت منابع انساني و پشتيباني برگزار گرديد.
در ابتداي جلسه به بررسي مباحث موردنظر جلسه دوم هيات
امنا پرداخته شد ،سپس طرح «تربيت مديران راهبردي
آينده» مورد بررسي قرار گرفت و مقرر گرديد شاخص هاي
عمومي و اختصاصي شاغلين بخش هاي دولتي و خصوصي
و نحوه فراخوان و چگونگي اجراي آن استخراج گردد.
همچنين گزارشي در مورد وضعيت حضور مركز در نمايشگاه
بين المللي كتاب ارائه شد و پيش نويس طرح «رابطين آموزشي
دستگاههاي اجرايي» مورد بحث و بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.
برگزاری دهمین جلسه هیئت رئیسه مرکز

سه شنبه  ١١دي ماه دهمين جلسه هيات رئيسه مركز،
با حضور اعضاء در دفتر معاونت پژوهشي برگزار گرديد.
در این جلسه ضمن مرور برخي از مصوبات جلسات قبل،گزارشي
در خصوص نحوه اجراي دوره توانمندسازي زنان شاغل در
دستگاههاي اجرايي ارائه شد و آسيب شناسي سلسله نشست
هاي تجارب زيسته و دوره هاي تخصصي مورد بررسي قرار گرفت.
همچنين برگزاري دومين نشست گردهمايي با مراكز
استاني مورد بحث و بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.

دومین جلسه هیات امنای مرکز آموزش
مدیریت دولتی روز سه شنبه 97/10/18
با حضور مهندس انصاری معاون رئیس
جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی
کشور (رئیس هیات امناء) و سایر اعضای
حقوقی  -حقیقی برگزار شد.
در ابتداي جلسه ،گزارشی از فعالیت های
مرکز متناسب با راهبردهای آموزشی و
پژوهشی (طرح مدیران راهبردی آینده - ،برنامه راهبردی مرکز
برگزاری نشست های تخصصی در راستای  -بودجه سال 1398
ایفای نقش مرکز به منظور پشتیبانی از  -تعرفه های آموزشی و پژوهشی مرکز
نظام اداری کشور ،طرح رابطین آموزشی
دستگاه های اجرایی ،جلسات افزایش

تعامالت نظام اداری و نظام علمی کشور،
میز توسعه دولت الکترونیک ،راه اندازی
کتابخانه تخصصی،انتشار کتب تخصصی و
فصلنامه ها) که در فاصله زمانی دو جلسه
هیات امناء در مرکز انجام شده توسط دبیر
جلسه بیان شد ،سپس عناوین زیر مورد
بحث و بررسی قرار گرفت:

برگزارینشستتخصصی

درمرکزآموزشمدیریتدولتیبرگزارشد

حقوق شهروندي و نظام اداري الکترونيک

نشست هم انديشي صاحبنظران در جهت
ارتقا تعامل دانشگاه با نظام اداري
ادامه بیان نمود برای رسیدن به نتایج مطلوب در ایجاد تعامل و
ارتباط بین این دو حوزه و همچنین در تدوین سیاستهای نظام
اداری می بایست برگزاری نشست های هم اندیشی بین جامعه
دانشگاهی و مسئوالن نظام اداری تداوم داشته باشد.
در ادامه نشست یکی از اساتید دانشگاه تهران؛ پدیده نزدیک
بینیمدیریتیرایکیازمشکالتنظاماداریکشوربیاننمودند
مرکز آموزش مدیریت دولتی با هدف فراهم سازی مسیر تعامل که دانشی نمودن نظام تصمیم گیری و اجرا را در بهبود این
میاننظاماداریودانشگاه ،باحضورجمعکثیریازاندیشمندان وضعیت موثر دانستند .ایشان نیز برگزاری نشست ها و جلسات
وصاحبنظراننظاماداریکشور،اساتیددانشگاه،دانشآموختگان هم اندیشی بین مسئوالن نظام اداری و نظام دانشگاهی را از
رشتههایمدیریت«نشستهماندیشیصاحبنظراندرجهت اقدامات الزم و موثر برای ایجاد تعامل بیشتربین این دو حوزه
ارتقاء تعامل دانشگاه با نظام اداری» را برگزار نمود.
بیاننمود.
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دراین نشست معاون نوسازی سازمان اداری و
در پایان نیز زمینه های همکاریهای مطالعاتی (پژوهشهای
به بیان وضعیت فعلی تعامالت بین حوزه نظام اداری با بخش کاربردی در حوزه های نظام اداری ،تدوین و انتشار کتاب،
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وی اظهار نمود پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا و دانشجویان توسط مدیرکل دفتر پژوهش های کاربردی مرکز
کاربردی نبوده و می بایست طوری تهیه شود که در سیاست بیانشد.
های اجرایی مورد بهره برداری قرار گیرد.
در پایان نشست از دو تن از اساتید حوزه نظام اداری جناب آقایان
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مرکزقدردانیشد.
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نشست تخصصی «حقوق شهروندی و نظام اداری
الکترونیک» روز چهارشنبه  12دی ماه با حضور ریاست
مرکز ،معاونین و مدیران منابع انسانی و مدیران فناوری
اطالعات دستگاه های اجرایی در مرکز آموزش مدیریت
دولتی برگزار شد.
در این نشست که با حضور بیش از 300نفر از کارشناسان
و مدیران اجرایی دستگاه های دولتی کشور برگزار شد،
مهمترین مباحث حوزه حقوق شهروندی و نظام اداری
الکترونیک توسط سخنرانان مورد بحث و بررسی قرار
گرفت .
با توجه به استقبال بسیار خوب مخاطبین این نشست
ها به صورت مرتب و متوالی در خصوص موضوعات روز
تداوم خواهد داشت.

ارائه تجارب زیسته زنان مدیر

چهارمین نشست با عنوان

«شیوه های اعمال مدیریت و تحقق مناسبات اداری در سطح
سازمانیوفراسازمانی»

اخبار استان ها

پنجمین نشست با عنوان

«تجربه زیسته یک مدیر راهبردی در حوزه زنان»
غربی

آذربایجان

برگزاری دوره آموزشي مديريت استرس و هوش هيجاني

دوره آموزشی «مدیریت استرس و هوش هیجانی» با هدف
توانمندسازی مدیران زن در دستگاههای اجرایی ،در مرکز
آموزش مدیریت دولتی برگزارشد.
مدرس دوره  :خانم یانا یانچهوا سفیر صلح سازمان ملل بههمراه
آقای دکتر مهدی دوایی
محورها :مدیریت هیجانی  -مدیریت ذهن آگاهی -مدیریت استرس
برگزاري یازدهمین جلسه هيات رئيسه مرکز

دوشنبه  ١٧دي ماه يازدهمين جلسه هيات رئيسه مركز ،با حضور
اعضاء در دفتر رياست برگزار گرديد .در ابتداي جلسه به مرور
دستورات جلسه دوم هيات امنا پرداخته شد ،سپس گزارشي در
خصوص برگزاري دوره مديريت استرس و هوش هيجاني زنان
شاغل دستگاههاي اجرايي در روز چهارشنبه ،هفتمين برنامه از
سلسله نشست هاي تجارب زيسته و دومين نشست با حضور اساتيد
دانشگاهي مورد بحث و بررسي و تبادل نظر قرار گرفت.

قزوین

سخنران :خانمدکتربروجردیرئیسسازماناسنادوکتابخانهملیایران
محورها:
 انتقال تجارب مدیریتی و بهره گیری از تاریخ شفاهی در کنار تئوریهایمدیریت
 داشتن رابطه مفید و صحیح با اصحاب رسانه و انعکاس فعالیت ها درجهت ارزیابی جنبه های مثبت و منفی عملکرد
 بهره گیری از مهارت های مشاوره ای زنان در حوزه های تصمیم گیری همکاری با مدیران ارشد زن و جلب مشارکت وحمایت زنان در مدیریتیک مجموعه

ششمین نشست با عنوان

«مدیریتپیشگیریوکنترلسوءرفتاربامدیرانزن»

سخنران :خانم دکتر سیده زهرا شجاعی رئیس سابق مرکز امور
مشارکت زنان ریاست جمهوری
محورها:
 ویژگیها ومفاهیم مدیریت استراتژیک و سیر تکاملی آن نقش زنان درکابینه دولت جمهوری اسالمی ایران -ویژگیها و مهارت های الزم برای یک مدیر زن موفق در ایران

هفتمین نشست با عنوان

«آموزش و توسعه انسانی با تاکید بر نقش زنان»

برگزاري دوازدهمین جلسه هيات رئيسه مرکز

دوازدهمین جلسه هیات رئیسه مرکز طبق زمانبندی انجام شده و با
حضور تمام اعضا تشکیل و موارد زیر مورد بحث و بررسی قرارگرفت:
 اقدامات صورت پذیرفته مرکز در راستای نظام نامه توسعه فرهنگسازمانی
 برگزاری دومین نشست توسعه فرهنگ سازمانی میزان نفوذ ضریب آموزشی مدیران -اقدامات ستاد توسعه فرهنگ سازمانی به مناسبت دهه مبارک فجر

اطالع رسانی  -ماهنامه داخلی
سال اول شماره  8دی ماه 1397
تهیهکننده :روابطعمومی
تلفن42501612 :
پستالکترونیکinfo@smtc.ac.ir:
آدرس سایت مرکزwww.smtc.ac.ir :

چهارمحال
و بختیاری

سخنران :خانم دکتر ناهیدخداکرمی عضو شورای اسالمی شهر تهران

 تعریف سوء رفتار و شناسایی انواع آن مشکالت زنان در محیط کار آزار در محیط کار و علل و عوامل موثر بر آن انواع نظریه ها در خصوص تبعیض جنسیتی عوامل تاثیرگذار بردرک تبعیض جنسیتی علل تفکیک و تبعیض جنسیتی کلیشه های فکری موجود در محیط های کاری -اقدامات حمایتی از قربانیان خشونت علیه زنان

 حضور در عرصههای مدیریتی با نگاه غیرجنسیتی و شکلدهی انتخابها وهمکاریهابراساسشایستگیها
 شناخت زمینههای سیاسی ،اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی و کسب آگاهی ودانشافزایی فراتر از تحصیالت رسمی و رشته مرتبط
 تعادل در ایفای نقشهای چندگانه در مدیریت زنانتردیدنداشتندربیاندیدگاهها،جرأتورزیوفائقآمدنبرموانعوباورهایذهنی مدیریت زمان ،اولویت گذاری در انجام امور و توجه به کیفیت در زمان -پرهیز از خطاهای مدیریتی زنان

محورها:

برگزاري 4همايش«:ارتقاء سالمت اداری»«،خالقیت
و نوآوری» « ،برنامه ریزی توسعه فردی»« ،اقتصاد
مقاومتی» ،به مناسبت هفته پژوهش در استان
چهارمحال و بختياري
 برگزاري دوره آموزشي براي کاربران سامانه سماتدر استان

 برگزاري دوره های آموزشي طراحي ساختارهايکردستان سازماني  ،مديريت موثر وقت در استان کردستان
 انتشارشمارهششمفصلنامهتوسعهوآيندهپژوهيبرگزاري دوره آموزشي «آشنايي با قانون ديوان
محاسبات کشور و اصالحات بعدي آن»« ،آشنايي با
شرايط عمومي پيمان و مديريت قراردادها» «،تجزيه
سمنان و تحليل صورت هاي مالي»در استان سمنان
 برگزاري کارگاه آموزشي «محيط زيست و دولتسبز»
کهکیلویه
و بویر احمد

سخنران :خانم دکتر رضوان حکیم زاده معاون وزیر آموزش و پرورش

برگزاري دوره هاي آموزشي کيفيت زندگي و بهره وري
نيروي انساني  ،دوره آموزشي مصوب شوراي فني
استان ،برگزاریدومیننشستکارشناسانآموزش
دستگاه های اجرایی استان ،در استان آذربايجان غربي
سمینار “ نوآوری یا حذف “ با همکاری جهاددانشگاهی
استان قزوین و باحضور دکترسیدکامران باقری به عنوان
مدرس دوره برای مدیران و کارشناسان دستگاههای
اجراییبرگزارشد.
مراسم اختتاميه « هفته پژوهش و فنآوري « در استان
قزوينبرگزارشد.

اصفهان

محورها:

ایالم

شمالی

خراسان

برگزاري  5دوره آموزشي« :کاربرد آمار در امور
اداری»« ،فرآیند و فنون تصمیم گیری (اجرایی )»
«،اصول گزارش نویسی در روابط عمومی»« ،نظارت
بر بودجه»« ،امنیت کاربرد فناوری اطالعات» در
مرکز آموزش و پژوهش کهگيلويه و بوير احمد
 برگزاري همايش آموزشي اهميت و جايگاه روابطعمومي مدرن ،
 دوره آموزشي پدافند غير عامل در استان اصفهانبرگزاري سمينار آموزشي بازآفريني يافته هاي
نظارتي ايران در استان ايالم
برگزاريدورههایآموزشي«:سندچشماندازجمهوري
اسالمي ايران(الزامات و ضرورتها)(« ،»)2نظارت
همگاني و سرمايه اجتماعي»« ،امر به معروف ونهي
از منكر»« ،ابعاد حكمراني علوي و پاسخگويي در
اسالم»«،حقوق شهروندي در نظام اداری» و«فنون
اداره جلسات» در استان خراسان شمالی

