این محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه داشته است

امام خمینی (ره)
نشریه داخلی
مرکز آموزش مدیریت دولتی
سال اول  ،شماره ،4شهریور ماه 1397
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ویژه بخشداران برگزار شد
اولين نشست تخصصي «اداره امور عمومي وآسيب شناسي
وضعيت کالن کشور»

این نشست تخصصی از سلسله نشست های« اداره امورعمومی و آسیب
شناسی وضعیت کالن کشور» بود که ویژه کلیه بخشداران استان تهران
در روز یکشنبه مورخ 97/6/11به مدت  5ساعت در مرکز آموزش
مدیریت دولتی برگزارشد.
این نشستها با توجه به وظیفه ورویکردهای جدید آموزشی مرکز با تاکید
بر ضرورت آموزش مدیران؛ با هدف توان افزایی مدیران در شناخت
و حل مسائل و مشکالت جاری در بخش عمومی و آسیب شناسی
وضعیت کالن کشور در مرکز طراحی و به اجراء درآمده است.

مرکزآموزش دولتی ویژه مدیران عالی گمرک برگزار کرد
دوره های«فنون اداره جلسات» و«شفافیت و سالمت اداری»

دوره فنون اداره جلسات در روز چهارشنبه 97/6/21به مدت  7ساعت و
دوره شفافیت و سالمت اداری روز پنج شنبه  97/6/22به مدت  9ساعت در
مجتمع آموزشی  -فرهنگی گمرک در فرودگاه مهرآباد تهران برگزار شد.

تشکيل پنجمين جلسه شوراي انتشارات مرکز

پنجمین جلسه شورای انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در روز
یکشنبه  97/6/11برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا گزارش اقدامات انجام شده در اجرای مصوبات
جلسات قبل ارائه شد و سپس موضوعاتی به شرح زیر مورد بحث و
بررسی قرار گرفت:
 نتایج داوری کتب ارسال شده برای داوری و بررسی درخواست هایجدید
 برنامه ایجاد شبکه های فروش کتب در استان ها حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب سال 1398 -حضور در نمایشگاه کتاب دستگاه های دولتی در مناسبت های ملی

برگزاري کارگاه پژوهش محور«مستندسازي تجربيات
مديران و کارکنان از ديدگاه مديريت دانش»

اولین جلسه کارگاه پژوهش محور«مستندسازی تجربیات مدیران و
کارکنان از دیدگاه مدیریت دانش» طی دو روز سه شنبه و چهارشنبه
 6و  7شهریور 97ماه ویژه مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی به
مدت  15ساعت با هدف « آشنایی با فنون ثبت تجربیات برای استفاده
در یادگیری سازمانی» به صورت  work shopبرگزار شد.
محتوای این کارگاه شامل موضوعاتی همچون کلیات مستند سازی،
ابعاد مستند سازی ،مدل های مستند سازی تجربیات مدیران و
مدیریت دانش در فضایی تعاملی مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

چهارمين جلسه شوراي پژوهشي مرکز برگزارشد

در این جلسه که در روز سه شنبه مورخ  97/6/6در دفتر ریاست
مرکز برگزارشد ،طرح «آسیب شناسی نظام آموزش مدیران دولت»،
مجموعه مطالعاتی «توسعه و نوآوری در حوزه ماموریت های آموزشی
مرکز»« ،پروژه بررسی و تحلیل عینی مفاهیم حقوق شهروندی در
فضاهای عمومی از منظرنقش و عملکرد نظام اداری» و سایر موارد
مطروحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با حضور رئيس مرکز در خبرگزاري ايرنا برگزارشد

نشست بررسي چالشهاي جانشين پروري
در نظام مديريتي کشور
نشست بررسی چالشهای جانشینپروری در نظام مدیریتی
کشور با حضور رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی  ،رئیس
امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان اداری استخدامی
کشور و حمید زارع ،استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در
ایرناپالس برگزار شد.
دکتراحمدیپور در این نشست اظهار داشت :نظام اداری ما
برای سرمایه انسانی خود ضوابط ،دستورالعملها ،بخشنامهها
و ابالغیههایی را داشته و متناسب با آن مستندات ،سعی کرده
است نیاز به سرمایه انسانی خود را از این راه برطرف کند.
وی ادامه داد:حال این تأمین نیرو ،بخشی از طریق آزمون
استخدامی بوده و بخش دیگر از قراردادهای انتقال نیروها از
دستگاهی به دستگاه دیگر انجام شده است .حاال اگر ما مالک
عملکرد نظام مدیریتی کشور را از زمان انقالب در نظر بگیریم،
در دوران پس از پیروزی انقالب ما با یک تحول جدی در
سرمایه انسانی نظام اداری مان مواجه شدهایم.
احمدیپور توضیح داد :نیروهایی که متعلق به سیستم اداری
قبل از انقالب بودند به هر شکلی پس از آن از سیستم خارج
شدند .وی افزود؛ من در گزارشی خواندم که بیش از  10تا
 15درصد این نیروهای جدید ،تجربه کار اداری و مدیریتی
نداشتند .یعنی در خوشبینانهترین حالت 70 ،درصد نیرویی
که پس از انقالب وارد سیستم اداری شد از تجربه مدیریتی در
این سطح برخوردار نبود.
به گفته وی این افراد به هر حال انقالب و نهادهای حاصل از
شکلگیری نظام اسالمی را اداره کردند .تحوالتی را مدیریت
کردند که شامل جنگ و مسائل سیاسی بود .آنها توانستند
در یک دهه با تمام سختیها و شرایط ویژه ،کشور را از آن

گردنه های حساس در مسیر حرکتشان عبور دهند.
«اینکه امروز ما نگرانیم که اگر این افراد از سیستم خارج شوند
چه خواهد شد به این دلیل است که اینها کسانی هستند که
در مقطع و شرایطی وارد عرصههای مدیریتی شدند که دامنه
بحرانها بسیار گسترده و پیچیده بود و آنها باید با کمترین
خطا ،مسائل و امور را مدیریت میکردند .به عبارتی این افراد،
سه دهه تحوالت کشور را مدیریت کردند و درواقع ،گنجینه
میراث مدیران بعد از انقالب محسوب میشوند».
ی چالشهای جانشینپروری به عقیده رئیس مرکز
ریشه نگران 
آموزش دولتی ،بخش عمدهای از نگرانیها در مورد چالشهای
جانشینپروری به این موضوع برمیگردد که شما یک پختگی،
تجربه و عقالنیت را در شرایط حساس و ویژگی کنونی کشور
از سیستم خارج میکنید و جایگزین آن ،چه کسانی هستند
که وارد سیستم میشوند؟
احمدیپور با بیان اینکه آنچه ما به آن ورود کردهایم ،بحث
تربیت مدیران آینده ،تشکیل بانک اطالعات مدیران جوان و
اقداماتی است که بتوانیم این نگرانیها را چه در حوزه زنان و
چه جوانان به حداقل برسانیم تأکید کرد :حال نکته اینجاست
که بین شناسایی افراد بر اساس بانک اطالعاتی مدیران و
آموزش آنها در کانونها و سنجش «نیمرخ شایستگی»
آنها تا زمانی که این مدیران جوان بهعنوان مدیر مستقیم
و تصمیمگیر در جایگاه ملی قرار بگیرند یک فاصله وجود
دارد .ما در تالشیم این فاصله را با آموزش در قالب تکلیفی
که برای تربیت مدیران سازمان امور اداری و استخدامی
برعهده ما گذاشته ،پر کنیم.وی افزود؛ «یکی از مواردی که
جزو موضوعات اصلی جلسه بعدی هیأت امنای مرکز آموزش

اخبار استان ها

آغاز اولين کارگاه آموزشي

تربيت ارزيابان حرفهاي
کانونهايارزيابي

فارس

در مرکزآموزش مديريت دولتي

موضوعبند 2--7دستورالعملشماره 1657363مورخ
 1396/11/04سازمان اداري و استخدامي کشور در
خصوص«نحوهارزيابيوتوسعهشايستگيهايعمومي
مديرانحرفهاي»

در راستای اجرای بند  4سیاستهای کلی نظام اداری
«دانشگرایی و شایستهساالری مبتنی بر اخالق
اسالمی در نصب و ارتقاء مدیران» ،با هدف ارتقای
شایستگیهای مدیران ،تربیت مدیران آینده ،ضرورت
تشکیل کانونهای ارزیابی برای سنجش ارزیابی
شایستگیهای مدیران آینده دستگاههای اجرایی و
اهمیت تربیت ارزیابان به عنوان یکی از ارکان اصلی
کانونهای ارزیابی ،اولین برنامه تربیت ارزیاب حرفه ای از
بررسي امکانات فني و کاربردي
سيستم هاي مکانيزه آموزشي پنج مرکز استاني

خوزستان

سمنان

تاریخ  1397/6/19لغایت  1397/6/22در مرکز برگزار
می شود.
دراولین دوره آموزشی تربیت ارزیابان حرفهای  26نفر
از معرفیشدگان از دستگاههای اجرایی( ،سازمان ملی
استاندارد ،سازمان ثبت احوال کشور ،مؤسسه تحقیقات
و آموزش مدیریت (وزارت نیرو) ،سازمان انرژی اتمی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان بهزیستی
کشور) حضور دارند.

امضاء تفاهم نامه همکاري
بین مرکز و سازمان بين الملليSITI1

اطالع رسانی  -ماهنامه داخلی

سال اول شماره  4شهریور 1397
تهیهکننده :روابطعمومی
تلفن42501612 :
پستالکترونیکinfo@smtc.ac.ir:
آدرس سایت مرکزwww.smtc.ac.ir :

خراسان

جنوبی

سمنان

خراسان

جنوبی

برگزاريدوميننشستتخصصيمديريتدانشدرسازمان
مديريتوبرنامهريزياستانسمنان
برگزاري کارگاه آموزشي ايجاد و پرورش محيط کار خالق و
نوآوردراستانخراسانجنوبي

اصفهان

برگزاري دوره آموزشي آشنايي با فرق و مذاهب اسالمي در
استاناصفهان

سمنان

برگزاريسمينارآموزشيمديريتسبزدراستانالبرز

فارس

سمنان

در راستای تهیه و استقرار سیستم جامع مکانیزه
آموزشی ،سیستم های مکانیزه آموزش دفاتر آموزش
و پژوهشهای توسعه و آینده نگری استانهای آذربایجان
شرقی ،خراسان جنوبی ،سمنان ،قزوین وگیالن در تاریخ
5و 97/6/4مورد بازدید قرار گرفت .در این جلسات که
با حضور مدیران و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه،
دفتر آموزش و پژوهش های استان تهران ،معاونت
آموزشی و فناوری اطالعات مرکز برگزار گردید امکانات
و تواناییهای فنی و قابلیتهای آموزشی سیستمهای
مکانیزه آموزش استانها تشریح و به سواالت مطرح شده
پاسخ داده شد .در پایان جلسه مقرر شد اطالعات فنی
بیشتر در قالب فرمهای تکمیلی که توسط مدیریت
فناوری اطالعات به استانهای فوق ارسال می گردد
تکمیل و ارسال گردد.

برگزاري کارگاه آموزشي ايجاد و پرورش محيط کار خالق و
نوآوردراستانخراسانجنوبي

اصفهان

فارس

به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاریهای
آموزشی -پژوهشی فی مابین مرکز آموزش مدیریت
دولتی و سازمان بین المللی سیتی وان تفاهم نامه ای
در تاریخ  1397/5/25منعقد و به امضاء طرفین رسید.
سازمان بین المللی سیتی وان عضو رسمی UNWTO
تنها سازمان انحصاری در ایران و جهان است که
انحصاری پروانه بهره برداری بین المللی استاندارد
محصول را در حوزه سالمت -کیفیت -حلیت و اصالت
صادر می نماید و دارنده این پروانه استاندارد محصول
در کلیه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی و
اتحادیه اروپا و آفریقا دارای مزیت جهانی برتری محصول
در حوزه کاال و خدمات خواهند بود.

برگزاري دوره هاي آموزشي قانون مديريت خدمات
کشوري و مفهوم شناسي فرهنگ در مرکز آموزش و
پژوهشهاي توسعه و آينده نگري استان فارس
مدير مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري
استانخوزستانازبررسي۷۹طرحپژوهشيدرسال۹۷خبر
داد
برگزاري دوره آموزشي نقش بهرهوري در حمايت از کاالي
ايرانيدرسازمانمديريتوبرنامهريزياستانسمنان

برگزاري نشست آموزشي کارشناسان آموزش دستگاه هاي
اجراييدراستاناصفهان

مرکزی

برگزاری دومین نشست شورای مشورتی مرکز

در این نشست که با حضور ریاست مرکز و جناب آقایان؛ رئیس زاده
مغنیان ،پیروز و داوودی که از مدیران سابق مرکز بودند در روز سه
شنبه  30مرداد تشکیل شد ،ضمن بررسی پیشینه فعالیت های مرکز
در راستای اهداف و رویکردها و برنامه های جدید بحث و تبادل نظر
صورت گرفت.

مدیریت دولتی است ،تربیت مدیران جوان آینده مبتنیبر همین
فرآیندههایی است که سازمان اداری استخدامی اطالعات آن
را جمعآوری کرده است .میخواهیم آن را به یک برنامه 100
درصد آموزشی تبدیل کنیم که اگر دستگاهی میخواهد نیرویی
را از سیستم اداری خارج کند ،دامنه انتخاب داشته باشد».
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی با بیان اینکه «به اعتقاد
من ،بخشی از نگرانی ما نسبت به آینده در مباحث مربوط به
ن پروری ،مبهم بودن آن است» ،گفت :با این وجود ،من
جانشی 
فکر میکنم مقدمات کار فراهم و پیشنیازهای تغییر در سیستم
اداری آماده است و از این جهت نگرانی ما باید به حداقل خود
کاهش پیدا کند.
احمدیپور در پاسخ به دشواریها و مشکالتی که بر سر راه ورود
نیروهای جوان و تازهنفس به سیستم اداری وجود دارد ،گفت :به
هر حال ،برای جذب نیرو در دستگاههای دولتی ،ساز و کاری
تعریف شده است که باید بر اساس آن عمل کرد ،اما مدیران
ما از این دشواریها مستثنی هستند .سیاستی که سازمان برای
بهکارگیری و تربیت مدیران جوان دارد این است که فرصتهایی
را در اختیار جوانان دارای استعداد قرار داده که بخشی از آن
توسط کانونهای ارزیابی و تشکیل بانکهای اطالعاتی مدیران
جوان شناسایی میشود( .پایان بخش اول)

ایالم

تهران

کردستان

یاسوج

قم
فارس

برگزاري دوره هاي آموزشي راهبردهاي فرهنگي ،نظام هاي
اداري تطبيقي و ظرفيت سازي براي کوچک سازي در مرکز
آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان فارس
برگزاري دوره آموزشي اصول و مقررات حاکم بر نظام
برنامه ريزي و بودجه ريزي کشور در استان مرکزي
برگزاري  5دوره آموزشي در مرکز آموزش و پژوهش هاي
توسعهوآيندهنگرياستانفارس
برگزاري دوره های آموزشي « نظام رسيدگي به تخلفات
اداري» و « انديشه هاي نو در مديريت» در مرکز آموزش
و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان سمنان
برگزاري دوره آموزشي توجيهي بدو خدمت در مرکز
آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان ايالم
برگزاري نشست تخصصي همکاري با معاونت پژوهشي
دانشگاه علوم پزشکي ايران
برگزاري دوره آموزشي طراحي ساختارهاي سازماني در
مرکز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري استان
کردستان
برگزاري دوره هاي آموزشي تربيت مدير در مرکز آموزش
و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري یاسوج
برگزاري دوره آموزشي سند چشم انداز جمهوري اسالمي
ايران در استان قم
برگزاري 2دوره آموزشي آشنايي با قانون ديوان محاسبات
و محاسبات عمومي کشور و مديريت خدمات فاوا

