باسمه تعالی
موسسه اینتان مالزی()INTAN
تاریخچه

این موسسه به عنوان بازوی آموزشی ادارات دستگاههای اجرایی کشور مالزی است .موسسه
فوق،کارخودرا درماه سپتامبر سال  9191میالدی به عنوان یک مرکز آموزش عادی درمحل(شهرساحلی
درکشورمالزی است) پورت دیکسون آغازکرد و بعداز آن به عنوان یک مرکز آموزش کارکنان شهرت یافت.
این مرکز ،آموزش های رسمی را به ماموران ادارات کل کشور ،ادارات کل امورمالی ،مدیریت های
ادارات و مدیریت های دولت های محلی ،ارائه می نمود.
تحقق ارائه آموزش های رسمی به مامورین(مقامات) دولتی سبب شد موسسه ملی مدیریت دولتی
کشورمالزی به نام اینتان مالزی( )INTANدر محل جالن المو درماه ژوئن سال  9191میالدی ،راه اندازی رسمی و
عمومی شود.
توسعه سریع آموزش های ارائه شده درموسسه اینتان مالزی دردهه سالهای  9191میالدی  ،موجب تاسیس
هفت پردیس دانشگاهی درسال  9191میالدی در پردیس منطقه ای شمال به نام اینتورا( )INTURAدرمحل سونگای
پتانی ،کداه و پردیس منطقه ای شرق به نام اینتیم( )INTIMدرمحل کمامان ،ترنگانو و پردیس منطقه ای جنوب به
نام ایکواس( )IKWASدرمحل کلوآنگ ،جوهر شد.
پردیس دانشگاهی اصلی موسسه اینتان مالزی درمحل بوکیت کیارا ،کوآالالمپور ،کشورمالزی است که به
صورت رسمی درسال  9191میالدی بازگشایی شد و بعداز آن محل جالن المو(محل سابق اینتان مالزی) به عنوان
پردیس دانشگاهی منطقه ای -مرکزی این موسسه ،درسال  9119میالدی محسوب شد.

افززززایق تقابزززا بزززرای دوره هزززای آموزشزززی موسسزززه اینتزززان مزززالزی ،بزززرورت تاسزززیس « پرررس ی

انشررها ی منه رره ای» رابوجززود آورد .پززردیس دانشززگاهی سززاراداک درمحززل کووینززگ ،سززاراواک کززه
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درسززال  9111مززیالدی تاسززیس شززد درحززالی کززه پززردیس دانشززگاهی صززباب درمحززل کوتاکینابززالو ،صززباب
درسال  1119میالدی تاسیس گردید.
چشم انداز و ماموریت موسسه اینتان مالزی()INTAN
چشم انداز:
بسای بهتسین شدن ربخش ولتی رآموزش سسشناس باشید.
To be Premier Public Sector
Learning Institution.
ماموریت:

بسای توسعه نیسوی کارشایسته ربخش ولتی ،از طسیق آموزش با کیفیت ایده آل(عالی)
اقدام نمایید(عمل نمایید).
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ساختارتشکیالتی موسسه اینتان مالزی()INTAN

مدیسکل موسسه اینتان()INTAN

فتس مکاری وبین الملل

مدیس امورآموزشی

پس ی

منه ه ای شمال(اینتورا)

معاون مدیسکل

پس ی

منه ه ای جنوب(ایکواس)

رئی

رئی

رئی

رئی

رئی

رئی

پس ی

منه ه ای شسق(اینتیم)

گسوه

گسوه

گسوه

گسوه

گسوه

گسوه

خط مشی

توسعه

تعالی

اقتصاد

وتحقیقات توسعه

مهارت ها

پس ی

صباح اینتان

پس ی

ساراواک اینتان

مدرسین تح ی ات عالی زیسنظس این رئی

گسوه نظارت و کنتسل می شو .
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زبان

توسعه و خطمشی و

وشاخص های عمومی نوآوری حکمرانی

حوزه ای تدری

مدرسین تح ی ات عالی یا اساتید موسسه عبارت اند از:

 .1مدرس کسب و کاربین المللی
 .2مدرس امنیت و فاع را بس ی
 .3مدرس اقتصا و مالیه بین الملل
 .4مدرس شهسنشینی و محیط زیست
 .5مدرس توسعه اجتماعی
 .6مدرس بین الملل
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منشور ارباب رجوعان (مشتسیان) موسسه اینتان مالزی()INTAN
مززا متعهززد شززده ایززم کززه برنامززه ریزززی نمززوده و دوره هززای آموزشززی بززا کیفیززت عززالی را کززه موردنیززاز
ارباب رجوعان موسسه اینتان مالزی می باشد ،اجرانماییم.

آن وه بروری است که شرکت کنندگان(ارباب رجوعان) دردوره های آموزشی این موسسه بدانند،
عبارت انداز:
 .1اطالع از س وره ای حداقل یک ماه قبل از شسوع وره ا.
 .2اجسای حداقل  55رصد از وره ای پیش بینی شده ساالنه موسسه.
 .3متعهدشدن رقبال حداقل ه 11/پسوژه تح ی اتی شامل توسعه سیستمی به صورت ساالنه.
 .4تولید حداقل ه 11/جلد نشسیات به صورت ساالنه.
 .5اطمینان به اینکه امکانرات ،تههیرزات آموزشری و مره وسرایل کمرک آموزشری بره صرورت صرحی و
مناسرب راه انردازی شررده انرد و حرداقل یررک روز قبرل از شرسوع وره بررسای اسرتفا ه کررارآموزان ،
آما ه ارائه باشد.
 .6اطمینرران از خرردمات پشررتیبانی نظیررس نهررارخوری و اقامررت کرره حررداقل نمررسه ارزیررابی متوسررط ()5
را رم یاس مسبوط به  MS ISO 9001:2008راکسب نماید.
 .7انهام حداقل پنج 5/خدمت مشاوره رسال.
 .5ارائه خدمات کتابخانه ازساعت  5صب الی  6بعداز ظهس به صورت روزانه ر فته.
 .9ارائره پاسر برره اربراب رجوعان(شرسکت کننرردگان) رمرور
کم تس از و 2/روز کاری.
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سگونره اعتررساد و سرلوالی رحررداقل

تولیداصلی موسسه اینتان مالزی( /)INTANوره
سلواالت اساسی بسای معسفی و شناسایی قیق تس این موسسه عبارت انداز:
 )9آیززا مززامور یززا نماینززده دولتززی کززه تحززت پوشززق بودجززه مرکزززی آمززوزش قرارنززدارد مززی تواندتقابززای
دوره تجزیززه و تحلیززل کمیتی(کمززی) نمایززدرخیر ،دوره مززمکور منززتص ماموران(نماینززدگان) دولتززی
اسززت کززه از بودجززه عمززومی آمززوزش مربززور بززه مرکز(فززدرال) اسززتفاده مززی نمایند(.بودجززه آموزشززی
فدرال یا مرکزی)
 )1درمورد گواهینامه دوره عالی(تحصیالت تکمیلی) مدیریت دولتی ،توبیح دهید:
گواهینامززه دوره عززالی مززدیریت دولتززی تحززت عنززوان( )DPAیززک دوره ده  91ماهززه اسززت
کززه بززه صززورت جززامع بززه عنززوان یززک پززیق نیززاز بززرای انتصززاب دربرنامززه خززدمات اداری و
سیاسززززی(دیپلماتیک) یراحززززی شززززده اسززززت .برنامززززه گواهینامززززه دوره عززززالی مززززدیریت
دولتزززی( ،)DPAاعتبارنامزززه کزززاملی اسزززت کززززه توسزززط نماینزززده صزززالحیت دار(مجززززاز)
کشورمالزی( )MQAکه درسی ام ماه دسامبرسال  1199میالدی ایجادشده است.
 )1برنامه رهبری و مدیریت عالی( )ALMPویستر
برنامززه رهبززری و مززدیریت عززالی( ،)ALMPدوره بززروری اسززت بززرای کارشناسززان(ماموران
یزززا نماینزززدگان) جاواتزززان اوتاماسزززکتور اوام(JUSAدربنزززق خزززدمات اداری و دیپلماتیزززک و
سایر کارشناسان(ماموران یا نمایندگان) ،برنامه های منتلف خدماتی است.
ایززن برنامززه توسززط مرکززز تعززالی رهبززری واقززع درپززردیس اصززلی موسسززه اینتززان بززه نززام بوکیززت
کیارا ،اجرا می شود.
بززه منرورایالعززات بیشززتر ،بززه لینززک  ALMPدرپورتززال وب سززایت اینتززان( )INTANقابززل
دسترسی است.
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 EPSA )4چیست؟

آمززوزش الکترونیکززی بنززق دولتززی ،برنامززه آموزشززی آن الیززن بززرای کارکنززان دولززت اسززت
که آموزش رادرهرزمان و مکانی تشویق می نماید.
برره کارکنرران ولررت کرره ر  EPSAآمرروزش خو شرران راتکمیررل مرری نماینررد توسررط
موسسه اینتران مرالزی( ) INTANگوا ینامره وره مهرابق برا شرسایط موجرو ا رداو مری شرو .
برره منظررور اطالعررات بیشررتس لهف رام بررا میزخرردمت  EPSAبرره شررماره  613-21547777بررا شررماره
اخلررری  7746/7764یرررا پسرررت الکتسونیکررری  epsaadmin@intanbk.intan.myتمررراس
حاصل فسمایید.
 )5ارزیابی  ISACچیست؟

ارزیابی مهارت ها و گواهینامه )ISAC(ICTبه منرور ارزیابی اندازه سطح استنبار(برداشت) و مهارت ها
درحوزه فناوری ایالعات و ارتبایات ( )ICTدرمیان کارکنان بنق دولتی انجام می شود.
 )6ارزیابی  ISACشامل چه کسانی است؟

دردو  1سطح است -9 :سطح انفرادی :شامل سطح دستیاردبیر شماره  ،99سطح دبیرشماره  19و سطح
مامور(کارشناس) خدمات مشتری(ارباب رجوع) شماره  99که ارزیابی  ISACپیق نیاز(بروری) به منرور
تایید خدماتشان صورت می پمیرد.
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 -2رسه گسو ی:
شززامل گروههززای انتنززاب شززده توسززط وزارتنانززه هززا ادارات کززل نماینززدگی هززای مززرتبط بززا تقابززای
بی واسطه(مستقیم) آنان.
 )7ازچه طسی ی ت اضای ارزیابی مخصوص(ویژه)  ISACاشته باشیم؟

تمزززامی متقابزززیان درارزیزززابی  ISACبزززه منرزززور بهزززره بزززرداری آن الیزززن از پورتزززال وب سزززایت اینتزززان
مززالزی WWW.intanbk.intan.myبایسززتی آمززاده باشززند .هرگونززه پرسشززی ویززا ایالعززات بیشززتر از یریززق
دبیرخانززززه  ISACبززززه شززززماره  311-11919911داخلززززی هززززای  9933و  9939ویززززا پسززززت الکترونیززززک
isachelp@intanbk.intan.my

بررسزززی خواهنزززد شزززد(.گواهینامه و ارزیزززابی مهزززارت هزززای فنزززاوری

ایالعات و ارتبایات)isac :ICT-
ت اضای وره()Course Application
 )9وه کسانی برای آموزش دیدن درموسسه اینتان مالزی واجدشرایط هستندر
مرره کارمنرردان ولررت بززه منرززورتعلیم آموزشززی درموسسززه اینتززان مززالزی( )INTANواجدشززرایط
هستند.
)1از وه یریقی برای دوره های موجود درموسسه اینتان مالزی( )INTANدرخواست دهیمر
درخواسززززت از یریززززق پورتززززال وب سززززایت  INTANبززززه نشززززانی  WWW.intanbk.intan.myاز
یریق مراحل زیر قابل انجام است:
 )9کلیزززک نمزززودن لینزززک منصزززوه تقابزززای دوره در زیزززر محزززور منوی(فهرسزززت) خزززدمات آن
الین.
 )1کلیک نمودن آیکون(نمادتصویری) منصوه پرموهونان کورسوس.
 )1یک پردیس دانشگاهی انتناب نمایید.
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 )1یک موبوع یا عنوان دوره ای انتناب نمایید.
 )9برروی آیکون «لینک» به نام دوره کلیک نمایید.
 )3برروی دکمه درخواست دوره کلیک نمایید.
راه دیگر این که برروی آیکون وب سایت  INTANبه صورت زیر کلیک نمایید.
i
i-TIMS
Mohon

Kursus

)1آیا اجازه یا تایید(مجوزیا تصویب) رئیس ادارات کل ویا ناظرین برای درخواست آن الین بروری استر
بله ،گزارش ویا تایید به صورت پست الکترونیک و خودکار به رئیس دپارتمان ناظردوره به هنگامی که درخواست
انجام شد ،ارسال خواهدگردید .به کلیه متقابیان توصیه می گردد که ایالعات صحیح به رئیس دپارتمان ویا
ناظردوره به هنگام تکمیل درخواست های آن الین خودشان ،ارائه دهند.
)1درصورتی که رئیس دپارتمان ناظردوره تقابا رانپمیرد وه اتفاقی روی خواهددادر
یززک گزززارش ایالعیززه بززه صززورت الکترونیکززی و خودکززار بززه هماهنززگ کننززده دوره درصززورت عززدم موافقززت
رئزززیس دپارتمزززان ارسزززال خواهزززد شزززد .درایزززن صزززورت درخواسزززت مزززمکور مزززردود اعزززالم خواهدشزززد(بی
اعتباراست)
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 )9ازوه یریقی متقابیان دوره ها ،دوره مناسب خودشان را انتناب می کنندر
متقابیان می توانند کاتالوگ دوره را بررسی نموده و ایالعات مربور به اهداف دوره ،مدت دوره ،تاریخ دوره
ونیز گروههای هدف دوره منصوه خودرا از یریق وب سایت
http://www.online-itims.intan.my/itims/courses catalogue/crs course list.php
واز یریق ایالعات کسب شده متقابی ،بایستی دوره های مناسبی با نیازهای خودرا انتناب بنمایند.
)3از وه یریقی ،متقابیان دوره ها از دوره های شروع نشده برای تقابا یا درخواست مطلع می شوندر
درمورد شروع شدن ویا اختتام درخواست دوره می توان از بنق ایالعات دوره
( )course’s informationکه درکاتالوگ ویژه(منصوه) دوره ها دروب سایت
 .www.intanbk.intan.myموجوداسزززززت بزززززه ایالعزززززات درخواسزززززت دوره هزززززا دسترسزززززی پیزززززدا
نمود(.باز یا بسته بودن دوره ها)
)9وه زمانی درخواست یا تقابای دوره  ،به اتمام می رسد(پایان می پمیرد)ر
درخواسزززت دوره ،دوهفتزززه قبزززل از زمزززان شزززروع دوره بزززه یورمعمزززول یزززا عزززرف جزززاری بزززه اتمزززام مزززی
رسد.
 )9ازوه یریقی متقابیان دوره ها ،وبعیت درخواست هایشان را بررسی می کنندر
وبزززعیت درخواسزززت هزززای متقابزززیان دوره هزززا ،یکمزززاه قبزززل از شزززروع دوره هزززا از یریزززق ارتبزززار بزززا
دبیرخانه دوره ها ویا از یریق وب سایت:
http://www.online –itims.intan.my/itms/courses status/on status.php.
مشنص می شوند.
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 )9به منرور پاسنگویی به هرگونه پرسشی درباره فصول دوره ویا برنامه زمان بندی دوره  ،شنص رابط(کارشناس
مربویه یا ارتبار دهنده )contact person-وه کسی خواهدبودر
جزئیات مربور به دبیرخانه دوره درایالعات دوره موجود درکاتالوگ دوره دروب سایت
 www.intanbk.intan.myذکرشده است.
 )1درصورتی که درخواست ،ناموفق بود ،متقابیان وه کارهایی می توانند انجام دهندر متقابیان دوره ،می توانند
موبوع را به هماهنگ کننده مرتبط دوره ،ارائه دهند(پیشنهاد دهند) .به هرجهت تصمیم نهایی تحت نرر اختیارات
موسسه اینتان مالزی( )INTANخواهدبود(.قدرت قانونی موسسه)

 )91وه اقدامی دررابطه با متقابیانی که حضور دردوره راازدست می دهند(با تایید حضوری که رئیس دپارتمان
مسئولیت آن را به عهده دارد) انجام خواهدشدر
موسسه اینتان مالزی( )INTANبه رئیس دپارتمان ناظر عدم حضور کارشناس یا مامور مربویه(که بایدحضورمی
یافت) را ایالع رسانی خواهدنمود.
بسخی سلواالت یهس رباره موسسه اینتان مالزی()INTAN
 )1ن ش موسسه اینتان مالزی( )INTANچیست؟

موسسه ملی مدیریت دولتی ویا اینتان کشورمالزی  ،موسسه ای دولتی آموزشی است که تحت نرر بنق خدمات
کشوری مالزی ،انجام وظیفه می نماید(.بنق خدمات کشورمالزی ،زیر نرر ننست وزیر کشورمالزی است.
)2محل موسسه ملی مدیسیت ولتی مالزی( )INTANرکها واقع شده است؟

پردیس اصلی دانشگاهی موسسه  INTANمالزی در بوکیت کیارا ،شهر کوآالالمپور با  9پردیس دانشگاهی به شرب
زیراست:
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 کداه،منه ه ای شمال واقع رسونهای پتانی

 پس ی،)(اینتوراINTURA 

 جو ور،منه ه ای جنوب واقع رکاوآنگ

 پس ی،)(ایکواسIKWAS 

 تسنهانو،منه ه ای شسق ر کمامان

 پس ی،)(اینتیمINTIM 

 صباح، صباح رتوآرانINTAN 
 ساراواک، ساراواک رکوتاسامارا انINTAN 

) چیست؟INTAN()مشخصات نشانی یا آ رس موسسه اینتان مالزی3
NATIONAL
INSTITUTE
OF
ADMINISTRATION
SERVICE
DEPARTMENT , Malaysia(JPA),
INTAN Main Campus Bukit Kiara,
Jalan Bukit Kiara,
50480 Kuala Lumpur, Malaysia

(INTAN), PUBLIC

Tel: 603-2084 7777, Fax:603-2096 1403
E-mail: maklumbalas@intanbk.intan.my

)1( : INTURAمنه ه ای شمال به نام
INTAN

Kampus

Wilayah Utara

Jalan Kuala Ketil,
Peti Surat 94,
08007 Sungai Petani,
12

نشانی پس ی

Kedah

Darul

Aman

Tel:04- 421 8321
Fax:04- 421 4489
E-mail: maklumbalas@intura.intan.my

)2(: IKWAS منه ه ای جنوب به نام
INTAN

Kampus

نشانی پس ی

Wilayah & elatan

Km3.Jalan Batu Pajat,
Peti Surat 141,
86007 Kluang, Johor
Tel:07 7752 500
Fax:07 7725 661 (Pentadbiran)
/07 775 2530(latihan)
E-mail: maklumbalas@ikwas.intan.my
)3(:INTIM منه ه ای شسق به نام
INTAN Kampus Wilayah Timur
Bukit Geliga, cukai,
Peti Surat 65,
24007 kemaman,
Terengganu
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نشانی پس ی

Tel: 09- 868 3808
Fax:09-868 3007
Email:maklumbalas@intim.intan.my

)4( :Sabah منه ه ای صباح به نام

نشانی پس ی

INTAN Kampus Sabah
Jalan Sulaman Juaran,
Beg Berkunci 2080,
88999 Kota Kinabalu, Sabah
Tel: 088-483500
No.fax: 088-473651(Pentadbiran)
/088-473648/054(Latihan)
E-mail: maklumbalas@intansabah.intan.my

)5(:Sarawak منه ه ای ساراواک به نام
INTAN Kampus Sarawak
No.2, Lot 5452
Jalan Datuk Mohammad Musa
94300 Kota Samarahan
Sarawak
Tel:082-626024/082-626025/082-592000
Fax:082-615060
Email: intanswk@intanswk.intan.my
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پس ی

طسح تحول اقتصا ی موسسه مدیسیت ولتی کشور مالزی()ETP-INTAN
برنامه یرب تحول اقتصادی کشورمالزی در بیست و پنجم ماه سپتامبر سال  1191میالدی به عنوان یک نقطه
عطفی برای کشورمالزی درجهت کسب یک جایگاه ملی توسعه یافته مطابق با وشم انداز سال  1111میالدی ،
معرفی گردیده است.
این برنامه به نام  ETPدر 91دوازده حوزه اقتصادی کلیدی درسطح ملی است که عبارت انداز:
 کشاورزی
 خدمات کسب و کار
 آموزش برق و الکترونیک
 خدمات مالی
 بهداشت
 نفت وگاز
 انرژی
 روغن پالم
 ارتبایات
 زیرساخت ها
 توریسم(جهانگردی)
 کسب وکار عمده فروشی و خرده فروشی
که دراین موارد ،متمرکز شده است.
بسنامه یا طسح تحول اقتصا ی مالزی( )ETPوابسته به  / 5شت اقدام اصالحی را بس ی است که
عبارت انداز:
-1افزایش تعدا بخش خصوصی به منظور ارت ای توسعه.
-2توسعه نیسوی کارکیفی و کا ش وابستهی به نیسو ای کارگسخارجی.
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-3ایها اقتصا اخلی رقابتی.
-4ت ویت بخش ولتی.
-5شفافیت و اقدامات وستانه مثبت بازار.
-6زیسساخت سازی انش محور.
-7ارت ای منابع توسعه.
-5تضمین و فسا م نمو ن پایداری توسعه.
به منظور اطالعات بیشتس رزمینه طسح/بسنامه اقتصا ی مالزی  ،لهفام از وب سایت زیس باز ید فسمایید:

http://etp.pemandu.gov.my

طسح یاز م کشورمالزی از سالهای  2116میال ی الی  2121میال ی طسح  5ساله نهایی
رراستای تح ق چشم انداز سال  2121میال ی است.این طسح رسال  1991میال ی مهسح
شده است .چشم انداز  2121میال ی کشورمالزی(که این کشور)را به عنوان یک کشورتوسعه
یافته از نظس ابعا گوناگون نظیس اقتصا  ،سیاست ،اجتماع ،معنویات ،روانشناسی و فس نهی
تاسال  2121میال ی پیش بینی می نماید.
رنیمه

ه آخستالش و شهاعت بیشتسی شده است که طسح یاز م  ،تعهد ولت راتایید

مهد می نماید( رراستای حسکت به سوی چشم انداز تایید مهد می نماید) که این وابسته
به میزان خوشی ،رفاه و خوشبختی مس م مالزی است که این آیتم ا را ارا ستندیاخیس؟
طسح یاز م ،به تدریج و یکپارچه با

مکاری کشوربنهال ش به صورت مشتسک

منع دشده است که تعهد وجانبه مشتسکی رابه سوی مالزی بهتس بسای مه مس م کشورمالزی
رقم خوا دز .
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بسای ستسسی به اطالعات بیشتس ،لهفا وب سایت زیس را مهالعه فسمایید:
http://epu.gov.my/en/rmk/eleventh-malaysia-plan-2016-2020
مطابق با یرب تحول ملی به منرور یک ملت توسعه یافته با درآمد سرانه باال تا سال  1111میالدی ،به اداره
کل(بنق) خدمات عمومی دستورداده شد تا تحول خدمات عمومی را هدایت بنماید.دبیرکل دولت
درسننرانی خود درسیزدهمین گردهمایی بزرگ بنق خدمات عمومی در یازدهم ماه مارس سال 1191
میالدی اظهارکرد که یک الگوی تحول ملی ،نیازمند انعطاف پمیری و کووک سازی درارائه خدماتق به
(راکیات  Rakyatیعنی شهروندان عادی) می باشد.ایشان بعدازآن اعالم نمودند که تحول خدمات عمومی
توسط دونماینده دولت مرکزی به نامهای PSDو وزارت امورمالی(مالیه کشورمالزی) هدایت خواهدشد
تااینکه ایمینان بدهد که خدمات عمومی به روز و مطرب باقی خواهدماند.
هرکارمنددولتی ،یک سهامدارمهم دراجرای تحول خدمات عمومی برای محفوظ نگهداشتن باوراینکه،
کارمندان دولت و هرنماینده ای درحال خدمت نمودن و انجام وظایف مربویه است.مدیرکل بنق خدمات
عمومی کشورمالزی ،روش جامع جدیدی برای متعهدنمودن از نرر حمایت و پشتیبانی وزرا به وسیله آزمایشگاه
تحول خدمات عمومی(به نام  )LTPAارائه کرد.
موسسه ملی مدیریت دولتی مالزی( )INTANهفت مجموعه از فعالیت های آزمایشگاه  LTPAرا از ماه
آوریل تا ماه ژوئن سال  1191میالدی را اجرانموده است.
آزمایشگاه  LTPAموفق شده است  11وزیر و  991شرکت کننده را گردهم آورده تا هریرب تحول
وزارتنانه ای را تدوین و تنریم نمایند .نتیجه آزمایشگاه  319 ،LTPAارزیابی(معیار) راهبردی و9139
اقدامات تحول که توسط وزرا شکل گرفته است.
به منرور ایالعات بیشتر لطفاً از وب سایت:
http://www.jpa.gov.my
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بازدید فرمایید.
شت 5/اصل:
ننست وزیر هشت  9اصل یا معیار موردنیاز برای کارکنان دولت راترسیم کرده است که تغییر و روبه جلو
حرکت کردن را بپمیرند .این اصول بیشتر عملکرد کارکنان دولت و مشارکت ایشان رابه سوی توسعه ملی
افزایق خواهد داد.
 .9آگا ی:
کارمندان دولت نیاز دارند تا ایمینان حاصل نمایند که آنها به یوردائمی(ثابت) دانا ،خالق ،مبتکر و
قادرهستند که مدلی(الگویی) برای جامعه باشند.
 .2قابلیت اعتما
شامل جدیت ،صداقت ،سالمت و قابلیت اعتماد از جمله داشتن ارزشهای جهانی که مردم بتوانندبه
آنها اعتمادداشته باشند.
 .3فس نگ بهتسین شیوه کاری
بهترین شیوه کاری که توانمندی کارکنان دولت را منعکس می نماید.

 .4روحیه وطن پسستی
کارکنان دولت بایستی عشق و وین پرستی به میهن خودرا پرورش دهند.

 .5فس نگ موف یت

که خروجی محوراست .این مهم است که کیفیت کاربراساس شاخص کلیدی عملکرد ارتقاء یافته باشد.
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 .6فس نگ خالقیت و نوآوری
کارکنان دولت بایستی وظایفشان راخالق تر و با نوآوری بیشتری به منرور برخورد با والق های روبرو شده
درجهان به سرعت درحال تغییر ،انجام دهند.
 .7شایستهی و ارزش افزو ه عالی
کارکنان دولت که دارای شایستگی هستند دارای ارزش افزوده باالیی می باشند.
 .5تعهد کارکنان
کارکنان دولت بایستی از شیوه های کاری سیلو(ساختارذهنی استوانه ای شکل قدیم) دست
بردارند(.سلسله مراتب قدیمی) همه گروه ها بایستی به فرهنگ کارتیمی قوی تاکید بنمایند.
نخسررت وزیسکشررورمالزی ،جنززاب آقززای داتززوک سززری نجیززب تززون رزاک ،شززق  3اصززل رابززرای
سززازگاری کارکنززان دولززت بززه منرززور مسززاعدت بززرای حرکززت بززه مززاورای قالززب ذهنززی قززدیمی« کسززب
وکارمثززل همیشززه» فهرسززت نمززوده اسززت.او دو  1سززرواژه جدیززدی فهرسززت کززرده اسززت یکززی  CTIکززه
وابکی ،دقت و صحت را می رساند.
( -Cepat-tepat-integritiبزززززززه زبزززززززان مزززززززالزی) ودیگزززززززری  PCIیزززززززا (Produktiviti-
 -kreativitidan innovasiبززه زبززان مززالزی) کززه همززان بهززره وری ،خالقیززت و نززوآوری بززه عنززوان عالئززم
بروری جدیدی بسای خدمت بهتس به مس م است.
فرهنگ یکپاروگی(صحت و درستی)ارزیابی های ملموس و (سالم) باوجدان کاری بودن ،یک پیق نیاز
مهم به منرور جایگزین نمودن معیار(محک) جدیدی برای تعالی خدمات است(.خدمات ایده آل) خالقیت و
نوآوری درجستجوی توسعه دادن به افق افکار(گسترش و توسعه افقی افکار) به سوی (سمت) والق های دائمی
موقعیت فعلی است(ظرفیت موقعیت جاری=  ) QUAو افکارمتداول رابه دوررینته و پووی های موجود رادرک
می نماید.
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بنابراین ،اصول خالقیت هدایت شده به سمت بهره وری و نوآوری می توانند ارزش افزوده باالیی
رادرارائه خدمات عربه نمایند.
به منرورایالعات بیشتر لطفاً از وب سایت زیر:
http://www.mampu.gov.my
بازدید نمایید.
محصول(کاال) و مالیات خدمات()GST
محصزززول و مالیزززات خزززدمات بزززه عنزززوان یزززک مالیزززات ارزش افززززوده ویزززا( )VATدربسزززیاری از
کشززورها شززناخته مززی شززود کززه یززک مالیززات مصززرف وندمرحلززه ای درمززورد کززاال و خززدمات مززرتبط بززاآن
است.
(GSTکززاال و مالیززات خززدمات) بززه منرززور ارائززه کززاال و خززدمات درهرمرحلززه(زنجیره) ارائه(تقابززا)
از ارائه کنندگان تا مرحله باقی مانده از توزیع کاال ،وبع می شود.
حتززززی اگروززززه کززززاال و مالیززززات خززززدمات درهرسززززطحی از زنجیززززره عربززززه کززززاال ،قززززراردارد
عنصززززرمالیات  ،بنشززززی از هزینززززه تولیززززد ننواهدشززززدزیرا کززززه کززززاال و مالیززززات خززززدمات ،براسززززاس
ایالعات کسب و کار ادعاشده ،پرداخت گردیده است.
بنزززابراین ،مهزززم نیسزززت کزززه وزززه تعزززداد مراحلزززی رایزززک کزززاالی بزززه ویژه(منصزززوه یزززا خزززاه)
و خززززدمات آن از یریززززق زنجیززززره عربززززه ،یززززی مززززی نمایززززد زیراکززززه مالیززززات درنررگرفتززززه شززززده
درمرحلزززه قبلزززی کزززه توسزززط کسزززب و کارهزززای مرحلزززه بعزززدی درزنجیزززره عربزززه ارائزززه مزززی شزززود،
همیشه کسرمی گردد.
کزززاال و مالیزززات خزززدمات ( ،)GSTمالیزززات کزززالن محزززور مصزززرفی اسزززت کزززه تمزززام بنزززق
هززززای اقتصززززادنریر تمززززام کاالهززززا و خززززدمات ارائززززه شده(ایجادشززززده) درکشززززورمالزی شززززامل واردات
بجزززز کاالهزززای خزززاه و خزززدماتی کزززه یبقزززه بنزززدی شزززده انزززد و معزززاف از مالیزززات ارزش افززززوده و
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معزززاف از سفارشزززات عربزززه هستندراشزززامل مزززی شزززوند همانطوریکزززه وزیزززر دارایزززی آنهزززا را مشزززنص
نموده و درروزنامه رسمی واپ شده اند.
اصززول اساسززی (GSTکززاال و مالیززات خدمات)براسززاس ویژگززی هززای خززط مشززی هززای خززود تعیززین خواهدشززد
کززه بززه کسززب و کارهززای منتلززف ایززن اجززازه را م زی دهدکززه اعتبارمالیززات ورودی خززودرا از یریززق کسززر بززه
صورت خودکزار سیسزتم حسزابداری متعلزق بزه خودشزان بزه دسزت آورنزد.این شزیوه هزا ،رهاشزدن بنزق کسزب
و کار و دولت از شیوه های اداری(سنتی) است.بنابراین سیستم ارائه دولت بیشتر ارتقاء یافته خواهدبود.
به منرور ایالعات بیشتر لطفاً از وب سایت  http://gst.customs.gov.myبازدید فرمایید
جزززایزه دستیارآموزشزززی(مدرس)  INTANمزززالزی بزززه افرادبرجسزززته بزززه عنزززوان تقزززدیر و احتزززرام از
مشززارکت هززای آنززان درکشززور بززه ویززژه درحززوزه هززای توسززعه اداری و تززالش هززا و مسززاعدت هززای آنززان
دررابطه با آموزش ،پژوهق و برنامه ریزی درزمینه مدیریت و سرپرستی تقدیم می شود.
انتناب مدرس برجسته  INTANبراساس معیارهای زیرخواهدبود:
 تعالی دربنق خدمات عمومی.
 مشززارکت درتوسززعه آمززوزش و خززدمات مربززور بززه کارکنززان خززدمات عمززومی کشززور بززه
صورت کلی و به ویژه درمورد کارکنان موسسه ملی مدیریت مالزی(.)INTAN
 مشارکت و ازخودگمشتگی درجامعه و
 برجسته درسطح ملی و بین المللی.
سززننرانی هززای پژوهشززی سززال  1199مززیالدی ،رویززداد افتتاحیززه ای کززه توسززط موسسززه ملززی مززدیریت
دولتززی کشززورمالزی( )INTANبززا همکززاری بنززق توسززعه سززرمایه انسززانی اداره کززل خززدمات عمززومی ایززن
کشور سازماندهی شده بود)PSD(.
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هزدف ایززن سززننرانی هززا ،ارائززه وززارووب بززرای کسززانی اسززت کززه برنامززه هززای دکتززرای فلسززفه()HLP
خودرابززه اتمززام رسززانده ودرحززال ارائززه یافتززه هززای پژوهشززی خودشززان هسززتند.عنوان سززننرانی هززای پژوهشززی
سززال  1199مززیالدی ،شززامل ذخززایری از پززژوهق هززا دربنززق دولتززی و ارائززه مقززاالت توسززط سززننرانانی اسززت
که موبوعات زیررا دربرمی گیرند:
 .9مدیریت و سرپرستی.
 .1جرم شناسی و مدیریت اجتماعی.
 .1اقتصاد و مدیریت کسب وکار.
 .1علوم و فناوری.
 .9منابع انسانی و ارتبایات.
 .3آموزش و مطالعات اسالمی.
از یریززق برنامززه ذکرشززده ،یافتززه هززای پژوهشززی مززی تواننززد بززه صززورت گسززترده توزیززع شززده ،بززه عنززوان
ورودی هززای مهززم موردبحززگ قرارگرفتززه و تجربززه شززوند تااینکززه پززس از آن کززاربردی گشززته و بززه سززمت
مشززارکت در شززکل گیززری خززط مشززی و ارتقززای اثربنشززی ونیززز بهبززود ارائززه خززدمات درراسززتای سززعادت و
بهروزی مردم پیق برود.
هززدف سززننرانی هززای پژوهشززی ،بززه دسززت آوردن خروجززی نشززرو انتشززار خالصززه مقززاالت گززردآوری
شززده از مقززاالت پژوهشززی ارائززه شززده مززی باشززد ،ذخیززره ایززن خالصززه مقززاالت در پایگززاه حافرززه بنیززادین موسسززه
اینتززان مززالزی هم نززین ارائززه راهکارهززای مناسززب از یافتززه هززای پژوهشززی اسززت کززه درارائززه خززدمات و خززط
مشی موردنرر ،پی یدگی ها و مشکالت عدیده را ازسرراه بردارند.
موسسززه ملززی مززدیریت دولتززی اینتززان مززالزی ،بززه عنززوان موسسززه آموزشززی اصززلی هززدایت
کننززده تحززوالت بززا حمایززت و پشززتیبانی از دانززق و گززردآوری پززژوهق هززا دربنززق دولتززی است.موسسززه ملززی
مززدیریت دولتززی کشززور مززالزی (اینتززان) و اداره کززل خززدمات عمززومی( ، )PSDآن یافتززه هززای پژوهشززی و
پیشززنهاداتی کززه ظرفیززت ایجززاداثرات کیفززی برارائززه خززدمات و بهززره وری دربنززق دولتززی راداراهستندبرجسززته
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نموده و بزه نماینزدگی هزای دولتزی معرفزی کزرده تزا بزا اجزرای مزوارد یافتزه شزده جدیزد  ،مزردم از منزافع حاصزله
به نحواحسن بهره برداری شایسته بنمایند.
مجموعززه سززننان رهبززر اینتززان مززالزی( )ilEAD TAIKدریززک سززمیناریکروزه ،توسززط گززروه توسززعه
رهبززری و اجرایززی دوشززادوش سززننران میهمززان ازمیززان رهبززران شایسززته و شززرکت کننززدگان کززه درتبززادل
نرززرات ،دانززق و تجربززه سززهیم و مشززارکت خواهنززد نمززود.این برنامززه یکززی ازابتکززارات پشززتیبانی و حمایززت
کننززده از نکززات عمززده راهبززردی مربززور بززه اداره کززل خززدمات عمززومی کشززورمالزی اسززت کززه سززبب تقویززت
نمودن (توانمندی )کارمندان دولت خواهدشد.
گروههززای هززدف درایززن برنامززه ،ماموران(نماینززدگان) دولززت از گروههززای مززدیریت و حرفززه ای بززا
گریززد  19وبززه بززاال خواهندبود.شززرکت کننززدگان مززدعو ،کززه از یریززق نهادهززای قززانونی و شززرکت هززای وابسززته
بزه دولزت(مرتبط بزا دولزت) بزه عنززوان معیزار انزدازه گیزری برجسزته(اندازه گیززری هزای پیشزتاز) بزه منرزور توسززعه
شززبکه هززای همکززاری درردیززف نکززات عمززده راهبززردی وززارووب تحززول موسسززه اینتززان( )1بززه نززام« ت ویررت

شبکه ای مکاری محلی و بین المللی» است.
ا داف اصلی این بسنامه شامل موار زیس خوا دبو :
الف -ارائه شرکت کنندگان با روندها و شایستگی های رهبری امروزی.
ب -اجرای بهترین شیوه های رهبری دررابطه با سازمان ها برای متقابیان.
ج -ارائه نررات جدید به منرور تقویت فرایند تحوالت دررابطه با سازمان ها.
د -توسززعه و تقویززت نمززودن شززبکه هززای همکززاری درمیززان کارکنززان دولززت و هم نززین میززان کارکنززان نهادهززای
قانونی و شرکت های وابسته به دولت.

23

سخنسان :ر بسان بخش ولتی و نمایندگان خصوصی(بخش خصوصی).
سخنسان میهمان بسای مهموعه سخنان (از سال  2111میال ی الی  2117میال ی) عبارت انداز:


خانم نورا عبد مناف-می بانک



خانم ا سی بالل ین -بانک نهارامالزی



خانم نا یا وان-پزشکی سان وی



خانم یاسمین بهوم -اله کارنهی مالزی



آقای کال جوفسس-تاندمیک



آقای روشن تیسان-لیدرونومیک



آقای عظیم محمد محمد والی می-ریتم و وز/میسا یهیتال



تان سسی محمد علی بن اشم-اعضای اتاق بازرگانی اسالمی کشورمالزی



آقای یساسینگ –مدرس



استا کتس مهیا محمد -انهیزه



استا

نده

اتو ایس زینی اوجانگ -بیسکل ،وزارت انسژی فناوری سبز و آب

محل :اینتان بوکیت کیارا
بسای اطالعات بیشتس مسبوط به این بسنامه  ،لهفا با مشخصات زیس تماس حاصل فسمایید:
1. En.Mohamad Nazrul bin Aziz
Unit Penyelarasan, Strategik dan Antarabagsa
Kluster Kepinan dan Pembangunan Eksekutif
INTAN Bukit Kiara
Emel:nazrul@intanbk.intan.my
2. En.Md.Yazit bin Hasim
Unit Penyelarasan, Strategik dan Antarabagsa
Kluster Kepinan dan Pembangunan Eksekutif
INTAN Bukit Kiara
Emel:mdyazit@ intanbk.intan.my
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مهموعه چشم انداز ای خط مشی عمومی موسسه اینتان مالزی()INTAN
«بیان چالش ا ،رک تحوالت»
موفقیززت برنامززه تحززول کشززور  ،بززا توسززعه دانززق و ارتقززای مهززارت هززای کارکنززان دولززت همززراه اسززت.
براسززاس ایززن اصززل ،موسسززه ملززی مززدیریت دولتززی اینتززان  ،بززرای سززطح نماینززدگان(مامورین) عززالی رتبززه بنززق
خززدمات دولتززی بززه منرززور بحززگ وتبززادل نرززر دربززاره تجززارب و وشززم اندازهایشززان ونیززز عززالوه برکارمنززدان
دولزززت ،دانشزززگاههای دولتزززی ،سزززازمان هزززای غیردولتزززی( )NGO,sو موسسات(شزززرکت هزززای) وابسزززته بزززه
دولزززت وزززارووبی بزززه نزززام( )IPPISمجموعزززه وشزززم انزززدازهای خزززط مشزززی عمزززومی موسسزززه اینتزززان
مالزی( )INTANارائه شده و گردآوری می گردد.
بررا عنرروان« بیرران چررالش ررا ،رک تحررول» ایررن مهموعرره( )IPPISرسررال 2114
میال ی به عنوان یکری از بسنامره رای تاییدشده(مصروب شدهاامضراو شرده) برا ردف خرسو
ایررده ررای نرروین و پیشنها ات(چشررم انررداز ا) برره سررمت شررکل گیررسی و اجررسای خررط مشرری
عمومی معسفی شد.
تررااین ترراری  IPPIS ،مهموعررام  9سررخنسان شررامل بیررسان کررل وزارتخانرره ررای
مختلررو و روسررای بخررش ررای خدمات( سررتها ها ویررا سررازمان ررا) مشررخ

شررده انررد کرره

بحررو و گفتهررو ررایی ربرراره مسررائل و چررالش ررای گونرراگون رحرروزه ررای مررستبط
خوا ند اشت.
فهسسررت سررخنسانان مشررخ

شررده  IPPISو عنرراوین مسبوطرره ازترراری  2114مرریال ی

به شسح ذیل ت دیم حضور می شو :
 .1اتررو سررسی آرپرراه عبرردل رزاق -بیسکررل وزارت رفاه،مسررکن شررهسی و ولررت
محلی -ر 5سپتامبسسال  2114میال ی (عنوان به زبان مالزی بیان شده است).
.2ترران سررسی کتررس اونررگ ونررگ پنررگ -بیسکررل وزارت جهررانهس ی و فس نررگ-
ر 2اکتبس سال  2114میال ی-خهمشی عمومی :تغییس ندگان بازی ا.
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.3ترران سررسی کتسمرردینا محمررد -بیسکررل وزارت آمرروزش کشررورمالزی -ر 11نرروامبس
سال  2114میال ی-مهموعه خدمات ولتی :تغییس رالهو ا و تعارد ا.
.4ترران سررسی کتررس محمررد ایررسوان سررسیهار عبدالرره -بیسکررل وزارت ارایرری
کشررورمالزی -ر 25مررارس سررال  2115مرریال ی-مرردیسیت اقتصررا ر مواقررع چررالش
انهیز.
.5تان سرسی عبردالغنی پاتیرل-وکیرل ترام االختیرار مرالزی -ر  9آوریرل سرال 2115
میال ی -حمایت از است الل ،تنوع مسبوطه.
.6ژنسال تان سسی اتو سرسی کترس اج.جری ذوالکیفعلری محمرد زیرن-ریری

وزارت

فرراع کشررورمالزی -ر11سررپتامبس سررال  2115مرریال ی -حفاظررت ،امنیررت ،حمایررت از
شسافت ملی.
.7ترران سررسی اتررو سررسی خالیررد ابررو باکررار-سررسبازرس پلرری

سررلهنتی کشررورمالزی-

ر 11مرری سررال  2116مرریال ی -تهدیررد ای نوظهورچررالش ررای نظررم عمررومی و
امنیت.
.5ترران سررسی حرراجی آمبررسین بررن بوآنررگ-سررسممیز مررالزی -ر15اکتبررس سررال 2116
میال ی -ت ویت(ارت ا) شفافیت ،ت ویت اعتما عمومی.
 .9اتو سسی ایس .کترس ذینری برین اوجانرگ -بیسکرل وزارت انرسژی ،فنراوری سربز و
آب -ر 6آوریرررل سرررال  2117مررریال ی -عصرررسپایداری :از آزمایشرررهاه پرررس ی
انشها ی تا بسنامه جهانی.
.11تان سسی اتو سرسی کترس سرلیمان برن محبروب  -ریری

مخرابسات بس را (-)M

ر 14نوامبسسال  2117میال ی-خهمشی عمومی ،قوانین و م سرات و حکمسانی.
بززرای ایالعززات بیشززتر دربززاره ایززن برنامززه هززا لطفززا بززا گززروه توسززعه مززدیریت و نززوآوری در INTAN
جالن المو با مشنصات زیر تماس بگیرید:
Encik Ahmad Faisal bin Ahmad Ramzi
Cluster for Management Development and Innovation
INTAN Jalan Elmu
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Email:ahmadfaisal@intanbk.intan.my

مهموعه گس مایی وزارتخانه ای خط مشی عمومی کشورمالزی:
مکالمات تحول ،دایت نمو ن تغییس

تحزززول خزززدمات عمزززومی(دولتی) ،حرکزززت عریمزززی بزززه سزززوی تحقزززق برنامزززه هزززدایت کشزززورمالزی
درراسززتای جامعززه توسززعه یافتززه و ملززل دارای درآمدسززرانه باالسززت .بززه منرززور دسززتیابی بززه ایززن ماموریززت،
دسززتگاههای اجرایززی نیززاز بززه تغییرالگززویی در دسززتاوردهای قبلززی بززرای کسززب خروجززی جدیززد وموثردرسززطح
باالست.
ایززن نگززاه تحززول جدیززد بززه دسززتگاههای اجرایززی ،قززدرتی رامززی دهدکززه فرهنززگ حکمرانززی حرفززه ای،
ظرفیت سازی شنصیتی کارکنان دولت از لحاظ اصول ارزشی و اخالق کار راتوسعه دهد.
شززناخت مسززئولیت هززای مشززابه و نقززق هززای دوجانبززه میززان اعضززای محتززرم کابینززه دولززت و کارمنززدان
دولت ،بسنامه مهموعره گس مرایی وزارتخانره ای خرط مشری عمرومی ازایزن لحزاظ مهزم اسزت کزه
اعضززای محتززرم هیززات وزیززران و مززدیران بنززق هززای دولتززی راکنززارهم مززی آورد تززا براسززاس فلسززفه و فضززایل
عالی انسانی ،یرفین به عنوان شرکای راهبردی مهم به توسعه برنامه پیشرفت و ارتقای کشور بپردازند.
وزارای کابینزززه ازسزززال  1191مزززیالدی بزززا ایزززن وزززارووب تسزززهیم دانزززق روبزززرو بزززوده و بایکزززدیگر
درگیرهستند
نشست تحول و ر بسی اینتان()ILTS(-)INTAN
این بسنامه ساالنه نشست توسرط اینتران ربوکیرت کیرارا بره منظرور عروت یرک اسرتا
رزمینرره مرردیسیت و ر بررسی بررا رردف تسررهیم انررش ،تهسبرره و نظررسات جدیررد رسرره
مدیسان میانی و ارشرد ر برسی ربخرش ولتری بسگرزار مری شرو  .شرسوع آن رسرال 2114
مرریال ی برره عنرروان سررخنسانی ررای شرربانه ر بررسان بخررش ولترری کشررورمالزی و کارگرراه
ر بسی بسای سه مدیسان میانی است.
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ا داف اصلی این بسنامه شامل موار زیساست:
الو -ارائه روند و شایستهی ای ر بسی فعلی بسای شسکت کنندگان حاضس.
ب -تسررهیم و برره اشررتساک گرر اری بهتررسین شرریوه ررای کرراری ر بررسی مور ت اضررا
رسازمان ای مسبوطه.
 خسوجی نظسات جدید بسای ت ویت فسایند سازمان ای مسبوطه. اجسای وسیع بسنامه تحول خدمات عمومی( ولتی) بسای شهسوندان .و-گستسش و ت ویت شبکه مکاری رمیان شسکت کنندگان حاضس.
وارووب برنامه شامل دو مولفه اساسی با نام گردهمایی رهبری( )FORUMاست.
اجزززرای ایزززن برنامزززه ،دارای اثزززر ات ونزززد جانبزززه بزززرروی برنامزززه تحزززول خزززدمات دولتزززی از یریزززق
تسزززهیم دانزززق ،تجربزززه و تبزززادل نرزززرات توسزززط اسزززتاد رهبزززری و مزززدیریت و رهبزززران بنزززق دولتزززی از
سطح میانی تا سطح عالی خواهدبود.
ایزززن برنامززز ه ،بزززه ویزززژه هزززم ردیزززف بزززا اعتمزززادراهبردی وزززارووب تحزززول بزززرای اداره کزززل خزززدمات
دولتی(عمززززومی) :بهبززززود کارکنززززان دولززززت و توقززززع اسززززت کززززه اثززززرات آن بززززرای شززززرکت کننززززدگان
درمواردزیرآشکارشود:
الف -آموزش روند و شایستگی های رهبری درسطح بین الملل.
ب -درخواسزززت رونزززد و شایسزززتگی بزززه منرزززور ایمینزززان از تحزززول بنزززق دولتزززی کزززه
یک موفقیت محسوب می شود.
ج -تفسزززیر دانزززق بدسزززت آمزززده درزمینزززه بنزززق دولتزززی درکشزززورمالزی کزززه بایسزززتی
به کارکنان سایرسازمان های مرتبط نیز آموزش داده شود.
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