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  سازمان ثبت احوال کشور
  مرکز آموزش و پژوهش

    معاونت آموزشی
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  پیش گفتار
  

ثبت احوال کشور بارعایت قوانین و مقررات مندرج  سازمان مرکز آموزش و پژوهش  1395تقویم آموزشی سال          
سازمان مدیریت و بخشنامه هاي و ی و همچنین اصالحیه آن یدر نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه هاي اجرا

حوزه هاي تخصصی و با رعایت استان ها وو نظر خواهی از و با توجه به طرح نیاز سنجی مگفا برنامه ریزي کشور 
در نشست هاي کار گروه مطالعات و برنامه ریزي نیروي انسانی  93/ 7/10مورخ13472/93/200دستورالعمل شماره 

به تصویب 3/5/1395تاریخ در  یشنهادي اعضاپتغییرات و اصالحات  ی و اعمالبررسی هاي کارشناسس از پمطرح و 
  .کمیته ي تخصصی سرمایه انسانی سازمان رسیده است

آن، برگزاري  بر روشن است که برنامه ریزي آموزشی به تنهایی هدف واالي آموزش را تأمین نخواهد کرد بلکه افزون
مرکز در  نیز نباید از نظر دوربماند و چنانکه در سند چشم انداز) اثربخشی(درست و قانونمند دوره ها و ارزیابی سودمندي

دورنماي آموزش ترسیم شده و سیاست هاي کلی، اهداف، مأموریت ها و راهبردها آمده است، تمام تالش  1404کرانه 
  .تحقق این چشم انداز به کار گرفته شوددست اندر کاران آموزش باید براي 

        
  :زیرا با ریز بینی بخوانند و بدان عمل نمایندادارات کل استانی موارد  بایسته است ،بنابراین

  
رعایت میزان سرانه ي  ، افزون بربهینه از امکانات موجود  بهره منديو  آموزشیبه منظور کاهش هزینه هاي  .الف

دوره هاي مجازي به صورت متمرکز در مرکز آموزش و چون ،  ) ساعت40(و کارکنان ) ساعت 60(آموزشی مدیران 
را همچون گذشته به صورتی  ادارات کل استانی می بایست فرایند اجراي دوره ها ،پژوهش سازمان برگزار خواهد شد 

ب به فراگیران، صرفاً افراد واجد شرایط بتوانند در دوره هاي تدوین شده مدیریت نمایند که ضمن اطالع رسانی مطلو
  .گردند يافزایش کارایی و بازده کار مایهمهارت خود  دانش و شرکت نمایند و در نهایت با افزایش

توجه به بانک اطالعات مدرسین، مرکز آموزش و پژوهش از وجود مدرسین درون سازمانی در سطح  همچنین با     
 . کشورکه داراي تجربه و تخصص مناسب باشند بهره خواهد برد

دوره هاي حضوري می بایست در ادارات کل استانی انجام و نتایج  همهدوره هاي آموزشی، سودمنديافزایش  براي . ب
  .رکز آموزش و پژوهش ارسال گرددحاصل از آن به م

در صورت  در جهت رفع آن اقدام و سریعاًدراجراي دوره ها  مشکلادارات کل استانی به محض مشاهده هرگونه      
 .مراتب را به مرکز آموزش و پژوهش گزارش نمایند لزوم



٣ 
 

بر پایه مصوبه کارگروه مطالعات و  ،شغلی به منظور بهره مندي کارکنان قراردادي کار معین از دوره هاي آموزشی .پ
اسناد هویتی، فناوري اطالعات، آمار و ( برنامه ریزي نیروي انسانی مقرر شده است که آنان به فراخور حوزه فعالیت

 در دوره هاي تخصصیحد اکثر به میزان پیش بینی شده در همان حوزه ) جمعیت یا یکی از مشاغل عمومی مرتبط 
 .نخواهد داشتدوره هاي آموزشی عمومی نیز منعی برخی آنان در  رحضو ؛ گرچهشرکت نمایند

گذشته در ادارات  سال هايصدور گواهی آموزشی براي فراگیران همچون ، با توجه به دستوالعمل تفویض اختیار  . ت
صدور گواهی نامه هاي آموزشی آن دسته از مشاغل عمومی که در ماده  همچنین. کل استانی انجام خواهد شد

بر عهده مرکز آموزش و  استنیامده و مندرج در تقویم آموزشی  14/11/92مورخ 18819/92/200بخشنامه شماره 13
  .پژوهش خواهد بود

و تنها از طریق سامانه فناوري  نامه آموزشی دوره هاي فناوري اطالعات برابر دستورالعمل مربوط صدور گواهی :تبصره 
  .پذیرفتانجام خواهد اطالعات کارکنان دولت 

  
  یاد آوري بسیار مهم

در زیر لوگوي » گونه دوره«از آغاز سال جاري درکلیه گواهی نامه هاي درون سازمانی صادره در استان ها می بایست 
یا ) ویژه دوره هاي شغلی عمومی:(مانند.نوشته شود» ....ویژه دوره هاي« عبارتگواهی نامه و در داخل پرانتز با افزودن 

  .)ویژه دروه هاي تخصصی(یا ) عمومی ویژه دوره هاي(
  
مالك حضور همکاران در دوره هاي زیرا   در شرکت دادن همکاران در دوره هاي آموزشی دقت ویژه به عمل آید ؛ .هـ

سال جاري نام تمام پست هاي مشمول آورده شده شناسنامه هاي آموزشی در آموزشی پست سازمانی آنان خواهد بود و 
چنانچه نام برخی از پست هاي سازمانی سهواً در شرایط شرکت کنندگان نیامده باشد متصدیان آن ، تنها پس . است 

 . ازهماهنگی با مرکز مجاز به شرکت در آن دوره خواهند شد
  

  : 95ویژگی هاي تقویم آموزشی سال 
  تخصصی ویژه مدیران به صورت جداگانهپیش بینی دوره هاي آموزشی  .1
پر رنگ دیدن دوره هاي آموزشی تخصصی نسبت به سال گذشته بر پایه تأکید نماینده محترم سازمان  .2

  مدیریت و برنامه ریزي کشور
  و نه صرف شغل و رشته شغلی» پست سازمانی«تعریف دوره هاي آموزشی بر پایه  .3
فراوانی بسیار کمی در سطح کشور دارند از جمله  کارشناس پیش بینی دوره هاي آموزشی براي مشاغلی که  .4

  برنامه ریزي امور عمرانی و  کارشناس وکاردان ساختمان و تأسیسات و مترجم

  
امید است با اجراي هر چه بهتر دوره هاي آموزشی و افزایش سطح تخصصی و مهارتی کارکنان سازمان ثبت       

  . که همانا مردم شریف کشورمان باشد شاهد باشیم را ارائه ي خدمات مطلوب تر به جامعه هدف ،احوال کشور
  

  عبدالرسول غزالی    
رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان                      
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  چشم انداز مرکز آموزش  و پژوهش 
  1404سازمان ثبت احوال کشور  در کرانه 

  
دانا و توانا و با پشتوانه اسناد باالدستی ، سند چشم انداز کشور و سازمان ثبت احوال، مرکز به یاري پروردگار        

سامانمند، دانش پایه و دانش افزا ، پژوهش پایه و : مرکزي خواهد بود 1404آموزش و پژوهش این سازمان در کرانه 
  .پژوهنده، کارا و کارآموزنده

  
 سیاست هاي کلی

بالندگی معنوي و بهسازي منابع انسانی با باالبردن تراز دانش، ویژه کاري و چیرگی فراهم کردن زمینه  .1
 کارکنان سازمان

 دادوري و برابري در افزایش تراز دانشی، ویژه کاري و چیرگی کارکنان .2

 روي آوري به سودمندي و کارایی آموزش ها  .3

ها براي گشودن تنگناهاي کاري که روي آوري به انجام پژوهش هاي کاربردي و بهره گیري از این پژوهش  .4
 .با آموزش و پژوهش باز می شود

فراهم آوري انگیزه براي انجام پژوهش در کارکنان براي باال بردن آگاهی هاي دانشی و انباشتن آزموده ها  .5
 )مستند سازي تجربیات و مدیریت دانش(

براي دانشوري و انجام پژوهش  زمینه سازي براي بهره گیري از دانش و ویژکاري کارکنان درون سازمانی .6
 هاي کاربردي

  :اهداف
بهسازي و توانمندسازي نیروي انسانی و گشودن تنگناهاي کاري،  با انجام پژوهش هاي کاربردي و آموزش 

  کارکنان
  

  :مأموریت ها
 راهبري و پایش فرایند آموزش کارکنان و برگزاري آموزش هاي فراخور براي افزایش توانمندي دانشی و ویژه .1

  کارانه نیروي انسانی
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 راهبري و پایش فرایند پژوهش براي استوار کردن بنیان دانش در انجام کار ها .2

  
  راهبردها

 »نظام جامع آموزش کارمندان« استوار کردن  .1

و راهبري آموزش و توانمند سازي کارکنان در زمینه هاي عمومی، شغلی، اسناد هویتی، ) طراحی(نمودار سازي  .2
 مدیریتفناوري اطالعات و 

فراهم کردن برنامه هاي آموزشی براي مدیران و کارکنان در ستاد و گستره کشوري بر پایه نیاز سنجی هاي  .3
 آموزشی 

 بهره گیري از روش هاي درخور براي انجام آموزش و پژوهش .4

 پژوهشی) جامع(شناسایی چالش ها و تنگناهاي کاري در سازمان با بهره گیري از نیازسنجی فراگیر  .5

 پژوهشی کارکنان براي انجام پژوهش هاي سازگار با نیازهاي سازمانی راهبري .6

 )مستند سازي تجربیات(بنیان گردآوري و ارزیابی پژوهش ها براي انباشتن آزموده ها ) طراحی(نمودارسازي  .7

 پدید آوردن زمینه دانش رسانی به همکاران .8

 باالبینی و پایش پژوهش هاي کاربردي .9

 در کارکنان براي دانش آفرینیِ فراخور با نیازهاي سازمان  پدید آوردن بنیان انگیزشی .10
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 نفر ساعت آموزش الزم براي کارکنان در طول سال بر پایه آمار
محل 

برگزاري 
  دروه ها

  
  فراگیران
  آموزش

  
  آمار

  
  حد اقل

  ساعت آموزش

  
  نفر ساعت آموزش

  
  جمع نفر ساعت

  
  ستاد

    9080  40  227  کارکنان  
  3480  60  49  مدیران پایه   14360

  1800  60  39  مدیران میانی 
  

  استان ها
    157640  40  3941  کارکنان  

235340  
  

  72540  60  1209  مدیران پایه 
  5160  60  86  مدیران میانی 

  249700  249700  -  5551  جمع  
  
  

   95در سال  پیش بینی شدهآموزش هاي  نفر ساعت
  
  رده

  
  نام شغل

  
  نفر ساعت

  39898  )مشترك اداري(عمومیمشاغل   1
  928  اختصاصی ویژه مدیران میانی  2
  69930  اختصاصی ویژه مدیران پایه و کارشناسان  3
  136050  تخصصی اسناد هویتی کارکنان  4
  53750  تخصصی اسناد هویتی مدیران  5
  3008  تخصصی فناوري اطالعات مدیران  6
  14400  تخصصی فناوري اطالعات کارکنان  7
  1062  )مدیران و کارکنان(فناوري اطالعات تخصصی  8
  1782  تخصصی آمار مدیران  9

  67122  تخصصی آمار کارکنان  10
  378  فنی و مهندسی  11

  388308  جمع نفر ساعت پیش بینی شده
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  آموزشی دوره هاي رنامه زمان بندي اجراي ب
  

  در حوزه ستادي
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 عمومیشغلی آموزشی دوره هاي  .1

  

 رده

 عنوان دوره
ساعت 

 دوره
زمان 

 برگزاري
 نحوه برگزاري

  مجازي  حضوري
    *    7/6/95  30  )6/12کد (تبلیغات در روابط عمومی   1
    *   15/8/95  24  )7/12کد (هنر خوب نوشتن در روابط عمومی   2
    *    14/6/95  8  )13/23کد(قانون برنامه و بودجه کشور   3
    *    1/8/95  12  )14/23کد (قیمت تمام شده خدمات محاسبه و مدیریت   4
    *    1/10/95  20 )19/23کد (آشنایی با قانون محاسبات عمومی   5
    *    6/6/95  8  )2/11کد (ارزشیابی عملکرد کارکنان    6
    *    22/8/95  12 )27/11کد (ارتباطات سازمانی   7
    *    2/10/95  20 )4/11کد (اصول و مفاهیم سازماندهی   8

 آیین نامه ها و دستورالعمل هاي اجرایی آن آشنایی با طبقه بندي مشاغل  9
 )16/11کد (

34  7/12/95    *    

    *    1/9/95  20  )22/11کد (تجزیه و تحلیل اداري   10
    *    14/9/95  12 )17/11(قوانین و مقررات استخدامی   11
    *    9/11/95  8 )10/11(مربوط به بازنشستگی و وظیفه  و مقررات آشنایی با قوانین  12
    *    20/9/95  20 )20/21کد (نظارت و کنترل در نظام اداري   13
    *    1/11/95  12  )21/21کد (نظام تصمیم گیري در امور اداري   14
    *    10/7/95  8  مبانی نظري آموزش و توسعه منابع انسانی   15
    *  24/5/95  4  اطالعات کارکنانآشنایی با سامانه فناوري   16
  *    18/6/95  16  )15/13کد (روش هاي تحقیق و پژوهش   17
  *   25/7/95  16  )24/13کد ( سیاسی جامعه شناسی  18

  *   24/11/95  8  )29/13کد (آشنایی با سازمان هاي جاسوسی   19

  *    5/7/95  24  )18/10کد (اصول حسابداري   20
  *    3/11/95  24  )15/10کد (حسابداري مالیاتی   21
  *    12/7/95  8  )8/14کد (دستگاه هاي اجرایی با یکدیگر  یحل و فصل اختالفات حقوق  22

  *    10/6/95  4 )43/14کد (مسؤولیت مدنی کارکنان دولت   23

  *    28/7/95  4  )44/14کد (مسؤولیت کیفري کارکنان دولت   24

)49/14کد (آشنایی با شوراهاي حل اختالف   25  8  26/8/95    *  

  *    24/9/95  8 )50/14کد (آشنایی با دیوان عدالت اداري و آیین دادرسی آن   26
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 ادامه دوره هاي آموزشی شغلی عمومی

 رده

 عنوان دوره
ساعت 

 دوره
زمان 

 برگزاري

 نحوه برگزاري

  مجازي  حضوري

    *    4/10/95  8 )51/14کد (آشنایی با طرق عادي و فوق العاده اعتراض به آراي قضایی   27
    *    15/6/95  8  )9/15کد (نظارت و کنترل در نظام اداري   28
    *    17/8/95  6 )23/15کد (اصول و مبانی نظارت و بازرسی  29
    *    12/10/95  12 )24/15کد (نظام رسیدگی به تخلفات اداري   30
    *    9/12/95  12 )25/15کد (آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور   31
  *    20/10/95  12  )1/11کد (سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه   32
    *  13/11/95  12  )26/11کد (آیین نگارش مکاتبات اداري   33

    442 جمع
 

  )حراست(دوره هاي آموزشی شغلی عمومی  .2

 رده

 عنوان دوره
ساعت 

 دوره
زمان 

 برگزاري
 نحوه برگزاري

  مجازي  حضوري
      *  15/7/95 و14  12  حفاظت اسناد   1
      *  7/8/95-5  18  اصول نگهبانی  2

    *  28/10/95  8  اعالم و اطفاء حریق  3  
 38      

  
 )مدیران( اختصاصی شغلی دوره هاي آموزشی .3

 رده

 دورهساعت  عنوان دوره
  زمان

 برگزاري 

 نحوه برگزاري

  مجازي  حضوري

      *  6/8/95   4   95واکاوي برنامه هاي راهبردي سال   1
      *  7/10/95  4   1404چشم انداز سازمان در کرانه   2

      8 جمع
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 )کارکنان( اختصاصی شغلی  ادامه دوره هاي آموزشی

 رده

 دورهساعت  عنوان دوره
زمان 

 برگزاري
 نحوه برگزاري

  مجازي  حضوري
  *    28/9/95  6  شیوه پایش برنامه هاي اجرایی   1
  *    2/11/95  12  کشورفرایند پژوهش در سازمان ثبت احوال   2

    8 جمع
  

 )کارکنان(دوره هاي آموزشی تخصصی اسناد هویتی  .4

 رده

 دورهساعت  عنوان دوره
زمان 

 برگزاري
 نحوه برگزاري

  مجازي  حضوري
    *  3/7/95  22 اسناد و مدارك ثبت احوال   1
    *  2/9/95  6  مقررات ناظر بر صدور مدارك هویتی   2
    *  1/11/95  6 دستورالعمل تغییر نام   3
    *  1/12/95  16 دستورالعمل هاي بهره برداري از آرشیو الکترونیک   4

    50 جمع
  

  )مدیران(اسناد هویتی دوره هاي آموزشی تخصصی ادامه 

 رده

 دورهساعت  عنوان دوره
زمان 

 برگزاري
 نحوه برگزاري

  مجازي  حضوري
  *    27/6/95  36 نحوه رسیدگی به اختالفات مدارك هویتی در هیأت هاي حل اختالف  1
  *    17/7/95  8  امور هویتی ایرانیان خارج از کشور  2
  *    1/12/95  6 آشنایی با مصوبات شوراي عالی ثبت احوال  3

    50 جمع
  

   



١١ 
 

  )مدیران( هاي آموزشی تخصصی فناوري اطالعات دوره. 4

 رده

 دورهعنوان 
ساعت 

 دوره
 زمان برگزاري

 نحوه برگزاري

  مجازي  حضوري
    *    ISMS 8  9/6/95مدیریت امنیت اطالعات   1
    *    12/8/95  12  کاربري سامانه کارت ملی هوشمند   2

          20 جمع

 

  )کارکنان ( هاي آموزشی تخصصی فناوري اطالعات دورهادامه 

 رده

 دورهعنوان 
ساعت 

 دوره
  زمان 

 برگزاري
 نحوه برگزاري

  مجازي  حضوري
    *    ISMS  8  23/8/95مدیریت امنیت اطالعات   1
    *    17/6/95  12  کاربري سامانه کارت ملی هوشمند   2
      *  CEH 40  7/7/95مقابله با نفوذ در شبکه   3
4  Network management 50  8/8/95  *      
5   .NET13/9/95  34 برنامه نویسی و مفاهیم  *      
6  Server+ 40  14/10/95  *      
      *  22/10/95  30  مفاهیم و روش هاي تحلیل و طراحی نرم افزار  7
      *  java 30  30/9/95برنامه نویسی و مفاهیم   8
9  CCNA 60  4/11/95  *      
10  Web Logic Server 24  25/11/95  *      
11  ITIL Service Manager 16  3/12/95  *      
      *  16/12/95  30 آزمودن نرم افزارمفاهیم و روش هاي   12

    374 جمع
 

   



١٢ 
 

  )مدیران(آمار و جمعیت آموزشی تخصصی دوره هاي . 5

 رده

 دورهعنوان 
ساعت 

 دوره
 زمان برگزاري

 نحوه برگزاري

  مجازي  حضوري

    *    18/7/95  24 سیاست هاي جمعیتی  1

کارگاه آموزشی کاربرد نظارت و ارزیابی در ارتقاء کیفیت آمار و   2
      *  29/7/95  12   اطالعات جمعیتی و مهاجرت 

آشنایی با مفاهیم داده هاي جمعیتی مکان محور و کاربرد آماري   3
    *    22/9/95  12 آن در نظام برنامه ریزي  

      *  28/11/95  18   کارگاه آموزشی برآورد سطح و الگوي باروري   4

          66  جمع

  
  )کارکنان(آمار و جمعیت آموزشی تخصصی ادامه دوره هاي 

 رده

 دورهعنوان 
ساعت 

 دوره
  زمان 

 برگزاري
 نحوه برگزاري

  مجازي  حضوري
    *    8/6/95  24 سیاست هاي جمعیتی   1

کارگاه آموزشی کاربرد نظارت و ارزیابی در ارتقاء کیفیت آمار و   2
  12   اطالعات جمعیتی و مهاجرت 

19/8/95 
20/8/95  

*      

آشنایی با مفاهیم داده هاي جمعیتی مکان محور و کاربرد آماري   3
    *    6/10/95  12 آن در نظام برنامه ریزي  

  18   کارگاه آموزشی برآورد سطح و الگوي باروري   4
29/10/95  
30/10/95  

*      

          66  جمع
  

  
   



١٣ 
 

  )کارکنان(عمومی آموزشی دوره هاي . 6

 رده

 دورهعنوان 
ساعت 

 دوره
زمان 

 برگزاري
 نحوه برگزاري

  مجازي  حضوري
    *    3/8/95  12  ) 1(اقتصاد مقاومتی   1
    *    13/10/95  12 ) 1(سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران   2
    *    2/11/95  12 ) اصول، چهارچوب و استقرار(حاکمیت فاوا   3
    *    8/12/95  22 مهارت هاي حرفه اي و اداري کار با رایانه    4
      * 5/5/95  28 خوانی قرآن کریم   روخوانی و روان  5
      *  10/5/95  28 تفسیر برگزیده آیات قرآن کریم    6

  3/12/95  12  خانواده موفق    7
4/12/95  *      

      *  27/8/95  6  سالمت و بهداشت روان    8
          132  جمع

  
  )مدیران(عمومی آموزشی ادامه دوره هاي 

 دورهعنوان  رده
ساعت 

 دوره
 زمان برگزاري

 نحوه برگزاري

  مجازي  حضوري
    *    24/8/95  8  ) 2(اقتصاد مقاومتی   1
    *    13/6/95  8  ) 2(سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران   2
    *    11/11/95  8  دولت الکترونیک  3
      *  8/10/95  6  داب رفتار و تشریفات بین المللیآ  4

          30  جمع

  
  توجیهی بدو خدمتآموزشی دوره هاي . 7 

 رده

 دورهعنوان 
ساعت 

 دوره
 زمان برگزاري

 نحوه برگزاري

  مجازي  حضوري

  70  توجیهی بدو خدمت   1
1-2- 8- 9 -15 

    *  دي 16-23-
  

          70  جمع

  



١۴ 
 

  
  )فنی و مهندسی(شغلی عمومی آموزشی دوره هاي . 8 

 رده

 دورهساعت  دورهعنوان 
زمان 

 برگزاري
 نحوه برگزاري

  مجازي  حضوري

در کارگاه هاي ) بهداشت ایمنی، محیط زیست( HSEمدیریت   1
 4-3-2  18  ساختمانی

    *  شهریور

 7 -6 -5  18  نحوه تنظیم قراردادهاي متداول در ساخت و سازها  2
    *  بهمن

    *  آذر 4-3-2  18  اصول انتخاب مصالح و روش هاي ساخت و ساز  3
        54  جمع

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



١۵ 
 

  

  

  هاي آموزشی دورهبرنامه زمان بندي اجراي 
  

  در استان ها
  



١۶ 
 

  دوره هاي آموزشی شغلی عمومی .1

 رده

 دورهعنوان 
ساعت 

 دوره
تاریخ 
  شروع

تاریخ 
 پایان

 نحوه برگزاري

  مجازي  حضوري

      *  9/10/95  8/10/95  12  )  26/11کد ( آیین نگارش مکاتبات اداري  1

            12  جمع
  
  تخصصی اسناد هویتی آموزشی دوره هاي . 2

 رده

 دورهعنوان 
ساعت 

 دوره
تاریخ 
  شروع

تاریخ 
 پایان

 نحوه برگزاري

  مجازي  حضوري

      *  18/6/95  15/6/95  22  ثبت احوالاسناد و مدارك   1

      *  5/8/95  5/8/95  6  مقررات ناظر بر صدور مدارك هویتی   2

      *  1/10/95  1/10/95  6  دستورالعمل تغییر نام  3

دستورالعمل هاي بهره برداري از آرشیو   4
      *  18/9/95  17/9/95  16  الکترونیک

            50  جمع
 

  دوره هاي آموزشی توجیهی بدو خدمت   .3

 رده

 دورهعنوان 
ساعت 

 دوره
تاریخ 
 تاریخ پایان  شروع

 نحوه برگزاري

  مجازي  حضوري
      *  آذرماه  70  توجیهی بدو خدمت  1

              جمع
 

   



١٧ 
 

 
  دفاتر پیشخوان  آموزشیدوره هاي . 5

 عنوان دوره رده
ساعت 

 دوره
 زمان برگزاري

 نحوه برگزاري

  مجازي  حضوري
    *  18/6/95- 17  10 آشنایی با فرایند ثبت نام و تحویل کارت ملی هوشمند 1
    *  EQC(  8  27/7/95(کارگاه آموزشی احراز هویت و نحوه کنترل و نظارت   2
    *  18/9/95- 17  16  آشنایی با قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه هاي مرتبط  3
    *  30/11/95  6  طرح تکریم ارباب رجوع  4
    *  21/11/95- 20  10  نظارت و بازرسی دفاتر پیشخوان و پست  5

        56  جمع  
  

 

 

   



١٨ 
 

 باسمه تعالی

  
  

  جناب آقاي غزالی
  رئیس محترم مرکز آموزش و پژوهش

  
  سالم علیکم

خانم                                     با مشخصات مندرج در / احتراماً ، بر اساس تقویم برنامه هاي آموزشی آقاي
آموزشی                                                  که از تاریخ                     تا                          دورهجدول زیر براي شرکت در 

  .مرکز برگزار خواهد شد معرفی می گردد در آن
  

 پست ثابت سازمانی محل صدور شماره شناسنامه نام خانوادگی نام

     

  
  

  .ابالغ داخلی ضمیمه است/ ضمناً تصویر آخرین حکم کارگزینی 
  

  نام و نام خانوادگی                                                                                                              
  مدیر کل ثبت احوال                                                                                                            

  امضا                                                                                                                        
  

  :رونوشت
به ( جناب آقاي                                         براي آگاهی و حضور در مرکز آموزش و پژوهش / سرکار خانم

  در تاریخ مقرر) خیابان ولی عصر ، باالتر از چهار راه شهید چمران ، تقاطع پسیان تهران ، : نشانی 
   



١٩ 
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  هاي آموزشی دورهشناسنامه 
   



٢٠ 
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  شناسنامه دوره هاي آموزشی.الف
  شغلی عمومی 

   



٢١ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:دورهنوع   )6/12کد ( تبلیغات در روابط عمومی :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
با توجه  .از فراگیران انتظار دارد پس از پایان دوره آموزشی بتواتند یک برنامه تبلیغاتی را طراحی کرده و پس از اجرا ارزیابی نمایند : اهدف کلی آموزش

  .به در نظرگرفتن استراتژي هاي مختلف، شعار تبلیغاتی تدوین کنند
  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  
  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          30نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

 )تعیین هدف، بودجه و تبلیغات(مفهوم تبلیغات، ارتقاء تبلیغاتی، نکات مورد توجه در طراحی یک برنامه تبلیغاتی  -
 انتخاب رسانه تبلیغاتی –) سبک هاي مختلف اجرا نمودن پیام(تهیه پیام تبلیغاتی  -
 گزینش اداراکی –عوامل مؤثر در درك تبلیغات  –درك تبلیغات توسط مخاطبان  –ابی تبلیغات ارزی -
تازگی و آشنایی، حرکت و جنبش، تکرار و تداوم، درجه اختالف با محیط، اندازه یا : عوامل داخلی شامل(عوامل مؤثر در گزینش ادراکی  -

 ).شدت
 )فرد، شخصیت انگیزش، تجارب و فراگرفته هاي قبلی(عوامل داخلی  -
  تدوین شعار تبلیغاتی استراتژي نوین تبلیغات، مسائل و موضوعات مورد توجه در تدوین شعار تبلیغاتی -

  
  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس مسؤول روابط عمومی، : پست هاي( کارشناس برنامه ریزي :مشاغل شرکت کنندگان
  )کارشناس بررسی و ترجمه اسنادکارشناس روابط عمومی،کارشناس سمعی و بصري، 

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  موضوع تدریستسلط به :  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  تأیید این مرکز

  95 مرداد:       زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  



٢٢ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره  )7/12کد (هنر خوب نوشتن در روابط عمومی  :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
را باتوجه به اصول علمی نگارش تهیه و تنظیم ... از فراگیران انتظار دارد پس از پایان دوره بتوانند نامه ها، گزارش ها، مقاله ها و .  : اهدف کلی آموزش

  .نمایند
  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  
  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          24نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

 .اهمیت نویسندگی در روابط عمومی، تفاوت تبلیغات و روابط عمومی، پژوهش و نویسندگی، نویسندگی دقیق و رعایت منافع مخاطب -
 .حوه تهیه آن ها، نحوه تهیه و ارائه نمایشنامهارائه مفاهیم ساده و آسان از دیدگاه هاي پیچیده ، مجالت صنفی و تجاري و ن -
 .دستور، دیکته و نقطه گذاري، یادداشت ها و نامه ها، گزارش ها و پیشنهادها، انواع ارائه یادداشت ، نامه و بخش هاي مختلف آن -
 .توجیهینامه هاي عمومی، نقش و اهمیت آن ها، اوراق حاوي اطالعات اولیه و تعییین موقعیت با اطالعات  -
 .نشریات در خدمت رسانه هاي نوشتاري، گزارش ها و انواع آن، اعالمیه و گزارش ویژه و نحوه تنظیم آن ها -
 .تهیه مقاله براي مطبوعات و صدا و سیما، خبرنامه ها، اصول و معیارهاي مورد توجه در خبرنامه -
  .سازمان وافکار عمومینقش و اهمیت خبرنامه، گزارش ها و مقاله ها در اطالع رسانی درون  -

  
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس مسؤول روابط عمومی، : پست هاي( کارشناس برنامه ریزي :مشاغل شرکت کنندگان
  )کارشناس بررسی و ترجمه اسنادکارشناس روابط عمومی،کارشناس سمعی و بصري، 

  :شغلی رتبه

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  تأیید این مرکز

  95 آبان:       زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



٢٣ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره  )13/23کد ( قانون برنامه و بودجه کشور :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  .فراگیران در پایان دوره آموزشی با کلیات و مفاهیم قانون برنامه و بودجه کشور آشنا می شوند : اهدف کلی آموزش

  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري
  
  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          8نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

 ...)برنامه هاي درازمدت عمرانی، بودجه عمومی دولت، اعتبارات جاري، لوایح و طرح ها و (کلیات و مفاهیم قانون بودجه  -
 مواد و فصول مربوط به قانون برنامه و بودجه -
 شوراي اقتصاد -
 دوین بودجه و شرح تشکیالت آنسازمان متولی امر ت -
 تهیه برنامه هاي عمرانی پنجساله -
 تهیه بودجه کل کشور -
 منابع مالی –اجراي طرح هاي عمرانی  -
 نظارت –تعهد پرداخت اعتبار عمرانی و جاري  -
 ماده واحده و تبصره ها –مقررات مختلف  -
  دیگر قوانین و مقررات جاري مرتبط با بودجه -

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :کنندگانمقطع تحصیلی شرکت 

  کارشناس مسؤول بودجه: پست هاي( کارشناس برنامه ریزي :مشاغل شرکت کنندگان
  )، کارشناس بودجه

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  براي مدرك کارشناسیدست کم پنج سال سابقه تدریس : شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  تأیید این مرکز

  95مرداد :        زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



٢۴ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

کد ( خدمات محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده :  عنوان دوره آموزشی
14/23(  

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
خدمات دستگاه  انتظار دارد شرکت کنندگان در پایان دوره بتوانند در حوزه حسابداري مدیریت از طریق تکنیک هزینه یابی بر مبناي فعالیت قیمت تمام شده : اهدف کلی آموزش

روش مدیریت بر مبناي فعالیت و شناسایی فعالیت هاي با ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده نسبت به ارتقاي کارآیی و مدیریت بهینه هزینه  اجرایی خود را محاسبه نموده و از طریق
  ها اقدام نمایند

  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري
  
  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          12نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

 مفاهیم و تعاریف -
 معرفی روش هاي هزینه یابی -
 اصول و مبانی هزینه یابی و مدیریت بر مبناي فعالیت -
 تفاوت روش هزینه یابی بر مبناي فعالیت و شیوه هاي سنتی هزینه یابی -
 یابی بر مبناي فعالیتطراحی و پیاده سازي روش هزینه  -
 استفاده از اطالعات قیمت تمام شده بر مدیریت بهینه هزینه ها -
 بکارگیري روش مدیریت بر مبناي فعالیت -
 کاربرد هزینه یابی و مدیریت بر مبناي فعالیت در مدیریت عملکرد -

  اتوماسیون محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

  کارشناس مسؤول بودجه( کارشناس برنامه ریزي :مشاغل شرکت کنندگان
  )، کارشناس بودجه

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  تأیید این مرکز

  95آبان :        زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



٢۵ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره  )19/23کد (آشنایی با قانون محاسبات عمومی :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  فراگیران در پایان دوره آموزشی با قانون محاسبات عمومی آشنا می شوند : اهدف کلی آموزش

  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري
  
  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          20نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

  تعاریف: فصل اول
  اجراي بودجه: فصل دوم

 درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار -
 هزینه ها و سایر پرداخت ها -
 معامالت دولتی -

  نظارت مالی: فصل سوم
  تنظیم حساب و تفریغ بودجه: فصل چهارم
  دولتیاموال : فصل پنجم
  مقررات متفرقه: فصل ششم

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس مسؤول روابط عمومی، : پست هاي( کارشناس برنامه ریزي :مشاغل شرکت کنندگان
  )اسنادکارشناس بررسی و ترجمه کارشناس روابط عمومی،کارشناس سمعی و بصري، 

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  تأیید این مرکز

  95 دي :       زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

   



٢۶ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره  )2/11کد (ارزشیابی عملکرد کارکنان :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  .از فراگیران انتظار دارد پس از پایان دوره بتوانند اصول و مبانی علمی ارزشابی کارکنان را توضیح دهند : اهدف کلی آموزش

  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري
  
  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          8نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

   .کاربرد نتایج ارزشیابی را توضیح دهند. نحوه تکمیل فرم هاي ارزشیابی را فرا گیرند. معیارها و ویژگی هاي نظام ارزشیابی کارکنان دولت را تشریح نمایند
ارزشیابی و ارزشیابی شایستگی کارکنان، اصول و مبانی علمی ارزشیابی کارکنان، روش هاي ارزشیابی پرسنل، مالك ها و معنا و مفهوم ارزشیابی کارکنان، تعریف 

ی ارزشیابی، منابع ارزشیاب معیارهاي ارزشیابی، طرح ارزشیابی کارکنان دولت، مبانی علمی و قانونی طراحی نظام ارزشیابی، ویژگی هاي نظام ارزشیابی، معیارهاي نظام
دیگر قوانین  .ات ارزشیابیکارکنان، روش هاي ارزشیابی کارکنان، خطاهاي رایج را در ارزشیابی، فرم هاي ارزشیابی، کاربرد نتایج ارزشیابی، چگونگی رسیدگی به شکای

  .مرتبط

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس برنامه ریزي،کارشناس تجزیه و  :پست هاي( کارشناس برنامه ریزي :کنندگانمشاغل شرکت 
معاون آموزشی، معاون پژوهشی، رئیس تحلیل سیستم ها، کارشناس مسؤول رفاه و تعاون، کارشناس رفاه و تعاون،

فناوري اطالعات،  ، رئیس گروه حقوق و اسناد هویتی، رئیس گروه)رئیس گروه پژوهش(، )آموزش(مرکز، رئیس گروه 
( کارشنلس امور اداري  )، کارشناس مسؤول ارزشیابی و نظارت بر اجراي دوره ها،کارشناس برنامه ریزي آموزشی

،   نوسازي و تجول اداريکارشناس مسؤول  رئیس گروه بهبود روش ها ، فرایندها و تحول اداري،: پست هاي
ش ها ، کارشناس آموزش و پژوهش، کارشناس مسؤول ، کارشناس بهبود رو نوسازي و تجول اداريکارشناس 

  )،رئیس دفتر آموزش هاي بلندمدت، کارشناس آموزش،

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تدریستسلط به موضوع :  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد : مجریان آموزش  .....

  تأیید این مرکز
  95 شهریور:       زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



٢٧ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره  )27/11کد ( ارتباطات سازمانی :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
دیگر سازمان ها و ارباب از فراگیران انتظار دارد پس از پایان دوره آموزشی بتوانند با فراگیري روش ها، الگوها راهکارهاي برقراري ارتباط، با  : اهدف کلی آموزش

  .رجوع ارتباط کارآمد و مؤثري داشته باشد
  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی    12  نظري :   مدت آموزش به ساعت 
  :سرفصل هاي آموزش -
 
   کارکردهاي ارتباطات، روش ها، الگوها و تجهیزات تسهیل کننده در فرآیند ارتباطات  تعریف ارتباطات، فرایند ارتباطات، نظریه هاي ارتباطات، انواع ارتباطات - 

اداراك و دقت، گسترش روابط، تفاهم با دیگران، گوش (عوامل مؤثر در برقراري ارتباط     راهکارهاي ارتباط با سایر سازمان ها      راهکارهاي برقراري ارتباط با مردم
 مهارت هاي برقراري ارتباط مؤثر در سازمان   روابط داخلی، روابط با کارمند   )دادن و همدلی، همکاري

 نقش کارکنان دولت در برقراري ارتباط با ارباب رجوع   ارتباط میان فرديانواع    مهارت هاي چهارگانه ارتباطات - 
  .چگونه با افراد طبق خصوصیات آن ها ارتباط ایجاد کنیم -

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس برنامه ریزي،کارشناس تجزیه و تحلیل : پست هاي( کارشناس برنامه ریزي :مشاغل شرکت کنندگان
معاون آموزشی، معاون پژوهشی، رئیس مرکز، رئیس  سیستم ها، کارشناس مسؤول رفاه و تعاون، کارشناس رفاه و تعاون،

، رئیس گروه حقوق و اسناد هویتی، رئیس گروه فناوري اطالعات، کارشناس )رئیس گروه پژوهش(، )آموزش(گروه 
رئیس گروه تشکیالت و طبقه بندي  ، کارشناس مسؤول ارزشیابی و نظارت بر اجراي دوره هاموزشیبرنامه ریزي آ

رئیس گروه بهبود  :پست هاي( کارشنلس امور اداري )مشاغل، کارشناس طبقه بندي مشاغل ،کارشناس تشکیالت
،  نوسازي و تجول اداري،  کارشناس  نوسازي و تجول اداريکارشناس مسؤول  روش ها ، فرایندها و تحول اداري،

، کارشناس بهبود روش ها ، کارشناس آموزش و پژوهش، کارشناس مسؤول آموزش هاي بلندمدت، کارشناس آموزش
  )رئیس دفتر

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  اي مهارتی و تخصصیویژگی ه

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95 آبان:       زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  



٢٨ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:دورهنوع   )4/11کد ( اصول و مفاهیم سازماندهی :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
با توجه  .از فراگیران انتظار دارد پس از پایان دوره آموزشی بتواتند یک برنامه تبلیغاتی را طراحی کرده و پس از اجرا ارزیابی نمایند : اهدف کلی آموزش

  .به در نظرگرفتن استراتژي هاي مختلف، شعار تبلیغاتی تدوین کنند
اصول سازماندهی، ساختار و الگوهاي مختلف سازمانی را تشریح : از فراگیران انتظار دارد پس از پایان دوره بتوانند: عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  .نمایند و آن ها را در سازمان به کار گیرند
  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          20نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
سازمان، مأموریت و رسالت سازمان، مفهوم و ماهیت سازمان، پیوند سازمان و مدیریت، قلمرو سازمان در دنیاي امروز، فلسفه وجودي و مشروعیت 

طراحی سازمان چیست؟ تعریف سیستم، انواع سیستم و ویژگی هاي هر یک، نمودار سازمانی و چگونگی تنظیم آن، سازمان هاي رسمی و غیررسمی، 
مبتنی بر وظیفه، مبتنی بر (ر سازمانی سازمان هاي صف و ستاد، سازمان و ارتباطات، انواع ارتباطات در سازمان، ابعاد ساختار سازمانی، انواع ساختا

  ، انواع ساختار سازمانی از نظر مینزبرگ)محصول و غیره

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

سیستم کارشناس برنامه ریزي،کارشناس تجزیه و تحلیل ( کارشناس برنامه ریزي :مشاغل شرکت کنندگان
  ها، رئیس دفتر، کارشناس مسؤول رفاه و تعاون، کارشناس رفاه و تعاون،

، رئیس گروه )رئیس گروه پژوهش(، )آموزش(معاون آموزشی، معاون پژوهشی، رئیس مرکز، رئیس گروه  
، کارشناس مسؤول حقوق و اسناد هویتی، رئیس گروه فناوري اطالعات، کارشناس برنامه ریزي آموزشی

رئیس گروه بهبود روش ها ، فرایندها  :پست هاي( کارشنلس امور اداري )و نظارت بر اجراي دوره هاارزشیابی 
، کارشناس بهبود  نوسازي و تجول اداري،  کارشناس  نوسازي و تجول اداريکارشناس مسؤول  و تحول اداري،

رئیس  آموزش، روش ها ، کارشناس آموزش و پژوهش، کارشناس مسؤول آموزش هاي بلندمدت، کارشناس
  )دفتر

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95    دي:    زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  



٢٩ 
 

  دوره آموزشی مشخصات
  »د«فرم 

آشنایی با طبقه بندي مشاغل، آیین نامه ها و  :  عنوان دوره آموزشی
  )16/11کد ( دستورالعمل هاي اجرایی آن

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
طرح هاي طبقه بندي مشاغل . تجزیه و تحلیل شغل را توضیح دهندفراگیران انتظار دارد پس از پایان دوره بتوانند، اصول و روش هاي از  : اهدف کلی آموزش

  .آئین نامه ها و دستورالعمل هاي جاري طرح طبقه بندي مشاغل را فراگیرند. هنرمندان معلمان و پزشکان را تشریح نمایند
  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :آموزشنوع    عملی          34نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
 .تعریف و اصول، عوامل تشکیل دهنده شغل، گروه بندي مشاغل، چگونگی انتخاب عنوان شغل، شرح شغل و اصول تهیه آن: تجزیه و تحلیل شغل -
تشریح و تفسیر محتواي : امتیازي و غیره طرح طبقه بندي مشاغل جاري روش درجه بندي، روش مقایسه عوامل، روش: (روش هاي طبقه بندي مشاغل -

طرح، ویژگی هاي رسته هاي مختلف طرح ارزیابی مشاغل مدیران، طرح ارزیابی و تخصیص مشاغل تخصصی و تحقیقی، طرح هاي طبقه بندي مشاغل 
 )گانهرسته هاي نه (هنرمندان، معلمان و پزشکان، طرح طبقه بندي و ارزشیابی مشاغل 

 آشنایی با قوانین و مقررات فصل هشتم و دهم قانون مدیریت خدمات کشوري -
استخدامی آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندي مشاغل، آیین نامه تغییر طبقه و رتبه مستخدمین رسمی و ثابت، آشنایی با سازمان هاي غیرمشمول مقررات  -

 .قانون کار و طرح هاي طبقه بندي خاص  آن، آشنایی با مشاغل مشمول
  . دیگر قوانین و مقررات جاري مرتبط -

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

رئیس گروه تشکیالت و طبقه بندي مشاغل، : پست هاي( کارشناس برنامه ریزي :مشاغل شرکت کنندگان
کارشناس مسؤول امور  :پست هاي( کارشنلس امور اداري )کارشناس طبقه بندي مشاغل ،کارشناس تشکیالت

رفاهی و بازنشستگی ،کارشناس امور رفاهی و بازنشستگی، کارشناس امور رفاهی بازنشستگی و آموزش، 
کارشناس مسؤول ارزشیابی، کارشناس مسؤول انتصابات و کارشناس امور رفاهی، کارشناس امور ورزشی

کارشناس مسئول اموربازنشستگان ،کارشناس مسئول تامین نیرو  ،اموراداريکارشناس مسئول ترفیعات، 
  )گزینرکا، کارشناس امور بازنشستگان و وظیفه ،کارشناس اموراداري،کارشناس انتصابات  و ترفیعات ،

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  تدریس براي مدرك کارشناسیدست کم پنج سال سابقه : شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95  دي:      زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 



٣٠ 
 

  دوره آموزشیمشخصات 
  »د«فرم 

:نوع دوره  )22/11کد ( تجزیه و تحلیل اداري :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  آشنا ساختن فراگیران با تعاریف، مفاهیم و تکنیک هاي مورد استفاده درتجزیه و تحلیل اداري : اهدف کلی آموزش

  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          20نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

هاي تجزیه  سیر و اندیشه هاي اداري، مسئله و مشکل در اداره و رابطه آن ها با تجزیه و تحلیل اداري، تعاریف و ماهیت تجزیه و تحلیل اداري، تئوري
چگونگی جمع آوري اطالعات و داده هاي عینی، روش (تجزیه و تحلیل اداري، ابزار تحلیل اداري  و تحلیل اداري، فنون و تکنیک هاي مورد استفاده در

و پرسنل هاي تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها، تدوین راه حل ها و پیشنهادهاي اصالحی، تهیه گزارش هاي مناسب و راه هاي شناساندن آن به مدیران 
، بررسی هاي نیروي انسانی، )ساختاري(اد، کاربرد تجزیه و تحلیل اداري و فنون مربوط در بررسی سازمان عملیاتی، استقرار و پیگیري اجراي پیشنه

 بررسی هاي جریان کار، بررسی هاي استقرار و غیره
  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

رئیس گروه تشکیالت و طبقه بندي مشاغل، کارشناس ( برنامه ریزيکارشناس  :مشاغل شرکت کنندگان
   )طبقه بندي مشاغل ،کارشناس تشکیالت

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تدریستسلط به موضوع :  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95   آذر:     زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 

   



٣١ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره  )17/11کد (قوانین و مقرات استخدامی :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
 فراگیران در پایان دوره با آخرین قوانین و مقررات مربوط به امور اداري و استخدامی کشور آشنا می شوند : اهدف کلی آموزش

.  
  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          12نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

 ).استخدام، انتصاب، مأموریت، انتقال، ابالغ و غیره(تعاریف و مفاهیم  -
 آشنایی با انواع استخدام و مقررات مرتبط با آن -
 مقررات استخدام و شرکت هاي دولتی -
 انواع مرخصی و آئین نامه هاي مرتبط با آن -
 شرایط احراز انتصاب، ضوابط انتقال -
 )قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه هاي اجرائی(ایثارگران  -
  آشنایی با قوانین و مقررات استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوري -

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس مسؤول امور رفاهی و بازنشستگی  :پست هاي( کارشنلس امور اداري :مشاغل شرکت کنندگان
،کارشناس امور رفاهی و بازنشستگی، کارشناس امور رفاهی بازنشستگی و آموزش، کارشناس امور رفاهی، 

کارشناس مسئول کارشناس امور ورزشی کارشناس مسؤول ارزشیابی، کارشناس مسؤول انتصابات و ترفیعات، 
اموراداري، کارشناس مسئول تامین نیرو ،کارشناس مسئول اموربازنشستگان ،کارشناس انتصابات  و ترفیعات 

  )، کارگزینکارشناس امور بازنشستگان و وظیفه، ،کارشناس اموراداري

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  ریس براي مدرك کارشناسیدست کم پنج سال سابقه تد: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95 آذر:       زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 



٣٢ 
 

   
  مشخصات دوره آموزشی

  »د«فرم 

کد ( آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه :  عنوان دوره آموزشی
10/11(  

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  .مرتبط با بازنشستگی و وظیفه آشنا شوندفراگیران انتظار می رود در پایان دوره با آئین نامه ها و دستورالعمل هاي جاري از از  : اهدف کلی آموزش

  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          8نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

ستگی، محاسبه حقوق فلسفه نظام بازنشستگی، اهداف بازنشستگی، انواع بازنشستگی و قوانین مربوط به هر یک، شرایط بازنشستگی استفاده از مرخصی قبل از بازنش
ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث، موارد قطع حقوق بازنشستگی، نحوه محاسبه و تعیین بدهی کسور بازنشستگی و دستورالعمل بازنشستگی، برقراري حقوق وظیفه و 

وظیفه، فرم ها و هاي مربوط به آن، حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه، فرم ها و دستورالعمل هاي مربوط به آن، حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگی و 
، قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و آئین نامه اجرایی آن، آیین نامه اجرایی ...)رالعمل هاي مربوط به برقراري حقوق بازنشستگی و وظیفه و دستو

ها، بخشنامه ها و دستورالعمل  قانون اصالح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقالب اسالمی و معلولین عادي و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، دیگر آئین نامه
قانون مدیریت  13هاي جاري مرتبط با بازنشستگی و وظیفه، دیگر قوانین و مقررات جاري مرتبط از جمله قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و فصل 

  خدمات کشوري
 دستگاه متولی بازنشستگی -
-   

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس مسؤول امور رفاهی و بازنشستگی  :پست هاي( کارشنلس امور اداري :مشاغل شرکت کنندگان
،کارشناس امور رفاهی و بازنشستگی، کارشناس امور رفاهی بازنشستگی و آموزش، کارشناس امور رفاهی، 

کارشناس مسئول کارشناس امور ورزشی کارشناس مسؤول ارزشیابی، کارشناس مسؤول انتصابات و ترفیعات، 
کارشناس مسئول اموربازنشستگان ،کارشناس انتصابات  و ترفیعات اموراداري، کارشناس مسئول تامین نیرو ،

  )، کارگزینکارشناس امور بازنشستگان و وظیفه، ،کارشناس اموراداري

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95 بهمن:       زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 



٣٣ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره  )20/11کد ( نظارت و کنترل در نظام اداري :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  .فراگیران در پایان دوره با انواع نظارت و کنترل در حقوقی اساسی و سایر قوانین آشنا می شونداز  : اهدف کلی آموزش

  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          20نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
تطابق با موازین شرعی، کنترل مطابقت قوانین عادي با (نظام نظارت حقوقی در قانون اساسی  –) سیاسی، پارلمانی و غیره(ساختار کالن نظام جمهوري اسالمی ایران 

نظارت سیاسی بر اعمال : (اقسام نظارت مقرر در قانون اساسی –) قانون اساسی، نظارت قضایی اداري، کنترل عملکرد وزیران وزارتخانه ها، کنترل عملکرد سازمان ها
نظارت قضایی بر  –قانون اساسی، نظارت مالی از طریق دیوان محاسبات کشور(نظارت موضوع کمیسیون اصل نود  –ال، تذکر و غیره نظارت از طریق سؤ  –اداري 

  اعمال اداري در قانون اساسی و دیگر قوانین
 اهداف کنترل دستگاه اداري -
 )اداريهمگانی، سیاسی، قضایی، (، )به تفکیک قواي سه گانه(اقسام نظارت از نظر ماهیت  -
، فرآیند ویژگی هاي نظام نظارت ...)توجه ه برنامه هاو تمرکز مسؤولیت، جامع و فراگیر بودن، هماهنگ و یکپارچه بودن و (ویژگی هاي نظارت مدیریتی  -

رحله چهارم، پاسخ به سنجش عملکرد واقعی مرحله سوم مقایسه عملکرد با استاندارها م: مرحله اول، تعیین استانداردهاي عملکرد مرحله دوم(اثربخش 
نظام نظارت تشخیصی، : (، انواع نظام هاي نظارت)کنترل قبل از عملٌ، حین عمل، بعد ازعمل، کنترل نهایی: (انحراف احتمالی از عملکرد، انواع کنترل

  .، نظام نظارت تعاملی)حد و مرز(نظام نظارت باورها، نظام نظارت حدود 
-   

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

مدیرکل، مدیر کل روابط عمومی و امور بین : پست هاي( کارشناس برنامه ریزي :مشاغل شرکت کنندگان
الملل، رئیس مرکز، معاون پژوهشی، مشاور در امور استان ها، معاون مدیر کل، معاون امور روابط عمومی، معاون 

الملل، معاون برنامه ریزي، مدیریت و توسعه منابع، رئیس، رئیس گروه معاون، معاون توسعه منابع امور بین 
مشاور و مسؤول هماهنگی امور ایثارگران،  :پست هاي( کارشنلس امور اداري )انسانی، معاون پشتیبانی و فنی

  )رئیس، رئیس گروه، معاونمعاون توسعه مدیریت و پشتیبانی، رئیس منابع انسانی، معاون منابع انسانی، 

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95   آذر:     زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 



٣۴ 
 

  دوره آموزشی مشخصات
  »د«فرم 

:نوع دوره  )21/21کد ( نظام تصمیم گیري در امور اداري :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
ضرورت و اهمیت تصمیم گیري را در سازمان را توضیح دهند ونظام تصمیم گیري و عوامل مهم در طراحی آن  : اهدف کلی آموزش

  ..نمایندرا تشریح 
  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          12نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
 )تعاریف و مفاهیم(مقدمه  -
 ضرورت و اهمیت تصمیم گیري -
 اصول شناسایی مشالت و تصمیم گیري -
 سازمان به عنوان مجموعه اي از نقاط تصمیم گیري -
مدت (درجه بندي بر اساس میزان تأثیر بر تصمیمات ، درجه بندي بر اساس درجه بندي بر اساس مصرف منابع، (مالك هاي درجه بندي تصمیمات  -

 ).تأثیر
تبیین و درجه بندي تصمیمات، تعیین نقاط تصمیم گیري،شمول نظام تصمیم گیري، تناسب اهمیت (نظام تصمیم گیري و عوامل مهم در طراحی آن  -

ت با رده سازمانی نقاط تصمیم گیر، حمایت هاي ستادي از تصمیم گیري، ارتباط و تصمیمات با رده سازمانی نقاط تصمیم گیري، تناسب اهمیت تصمیما
 ).هماهنگی تصمیمات

 نظام تصمیم گیري و کنترل -
  نظام تصمیم گیري و سیستم اطالعاتی -

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

مدیرکل، مدیر کل روابط عمومی و امور بین : پست هاي( کارشناس برنامه ریزي :مشاغل شرکت کنندگان
الملل، رئیس مرکز، معاون پژوهشی، مشاور در امور استان ها، معاون مدیر کل، معاون امور روابط عمومی، معاون 

توسعه منابع امور بین الملل، معاون برنامه ریزي، مدیریت و توسعه منابع، رئیس، رئیس گروه معاون، معاون 
مشاور و مسؤول هماهنگی امور ایثارگران،  :پست هاي( کارشنلس امور اداري )انسانی، معاون پشتیبانی و فنی

  )معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی، رئیس منابع انسانی، معاون منابع انسانی، رئیس، رئیس گروه، معاون

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  و باالتر کارشناسی ارشد: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95   بهمن:     زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب



٣۵ 
 

 
  مشخصات دوره آموزشی

  »د«فرم 

:نوع دوره  مبانی نظري آموزش و توسعه منابع انسانی :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
   ارتقاء سطح دانش کارشناسان آموزش نسبت به استانداردها و رویکردهاي آموزش منابع انسانی : اهدف کلی آموزش

  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          8نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
 پیشینه تاریخی آموزش کارمندان .1
 ...)آموزش، آموزش کارمندان، توسعه، آموزش ضمن خدمت و (تعاریف و مفاهیم  .2
 اهداف، ضرورت، موانع و چالش هاي آموزش و توسعه منابع انسانی .3
 انسانیانواع آموزش و آموزش منابع  .4
 اصول و مبانی یادگیري بزرگساالن با تأکید بر یادگیري کارمندان .5
 )الزامات و فرآیندها(استانداردهاي آموزش منابع انسانی  .6
 رویکردهاي آموزش منابع انسانی .7
  )الگوها و فرآیندها(سازمان و مدیریت آموزش و توسعه کارکنان  .8

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

معاون آموزشی، معاون پژوهشی، رئیس : پست هاي( کارشناس برنامه ریزي :مشاغل شرکت کنندگان
، رئیس گروه حقوق و اسناد هویتی، رئیس گروه فناوري )رئیس گروه پژوهش(، )آموزش(مرکز، رئیس گروه 

کارشنلس امور  )کارشناس مسؤول ارزشیابی و نظارت بر دوره هااطالعات، کارشناس برنامه ریزي آموزشی، 
  )کارشناس آموزش و پژوهش، کارشناس مسؤول آموزش هاي بلندمدت، کارشناس آموزش :پست هاي( اداري

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  کارشناسیدست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك : شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95  مهر:      زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 
   



٣۶ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره   سامانه فناوري اطالعات کارکنان دولتآشنایی با  :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  باال بردن تراز دانشی کاشناسان آموزش در زمینه آموزش هاي مجازي : اهدف کلی آموزش

  توانمندي در بهره برداري از سامانه فناوري اطالات کارکنان دولت: عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          4نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

 .تشریح بخش نامه مربوط به دوره هاي آموزشی فناوري اطالعات  -
  تشریح دوره هاي آموزشی فناوري اطالعات  -
 مربوط به دوره هاي آموزشی بخش هاي گوناگون سامانه و شیوه درج اطالعاتآشنایی با  -
  . برداري از سامانهبهره  -

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

معاون آموزشی، معاون پژوهشی، رئیس : پست هاي( کارشناس برنامه ریزي :مشاغل شرکت کنندگان
هویتی، رئیس گروه فناوري ، رئیس گروه حقوق و اسناد )رئیس گروه پژوهش(، )آموزش(مرکز، رئیس گروه 

کارشنلس امور  )اطالعات، کارشناس برنامه ریزي آموزشی، کارشناس مسؤول ارزشیابی و نظارت بر دوره ها
  )کارشناس آموزش و پژوهش، کارشناس مسؤول آموزش هاي بلندمدت، کارشناس آموزش :پست هاي( اداري

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  د و باالترکارشناسی ارش: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95   مرداد:     اجراي دوره زمان

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 
   



٣٧ 
 

  دوره آموزشیمشخصات 
  »د«فرم 

:نوع دوره  )15/13کد ( روش هاي تحقیق و پژوهش :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
تحلیل و گزارش آشنایی با اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در حوزه مأموریت هاي سازمان، اصول، فرآیند و انواع طرح هاي پژوهشی، اجرا، از  : اهدف کلی آموزش

  .یک طرح
  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          16نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  
  

شناسایی مسأله پژوهشی، جمع (فعالیت هاي فرآیند پژوهش  ،ماهیت پژوهش ،مفهوم تحقیق   ضرورت و اهمیت تحقیق و کاربرد آن در انجام امور گزینش
بررسی ، )انتخاب مسأله پژوهشی، تبیین مسأله پژوهشی، فرضیه ها(شناسایی مسأله پژوهش )    آوري داده ها، تجزیه و تحلیل، خالصه کردن نتایج و استنتاج

هدف هاي طرح پژوهشی، طرح اجرایی، فرضیه هاي اجرایی، جمع آوري (ل طرح پژوهشی اصو ،...)منابع اطالعاتی، پایان نامه ها، رساله ها و (پیشینه پژوهش 
)    آزمایشی، شبه آزمایشی، زمینه یابی، تاریخی(طبقه بندي پژوهش ها )    کمی و کیفی(انواع طرح هاي پژوهشی .  داده ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها

  اصول تهیه گزارش تحقیق، انواع مقیاس هاي اندازه گیري، اندازه گیري و جمع آوري داده ها   ...)تصادي، خوش اي و (طرح هاي نمونه گیري 
  
 
  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

  :رتبه شغلی  )کلیه پست هاي زیرمجموعه شغل: پست ها( مسؤول گزینش :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95  مرداد:      زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 
   



٣٨ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره  )24/13کد ( سیاسی جامعه شناسی :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  .ارتقاء سطح دانش سیاسی کارکنان و شناخت بیشتر احزاب و گروه هاي سیاسی : اهدف کلی آموزش

  
  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          16نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

 مفهوم جامعه شناسی سیاسی، تضادي سیاسی و عوامل آن    مفهوم سیاست، نسبت جامعه و سیاست    عوامل تأثیرگذار بر زندگی سیاسی
 گوناگون نژادي    شکل گیري افکار عمومی و نقش آن در جامعه و سیاستقدرت، سلطه و مشروعیت سیاسی     مفهوم طبقه، تضاد طبقه    نظریه هاي 

حزاب، انواع افکار عمومی به عنوان یک نیروي سیاسی     اهمیت افکار عمومی از نقطه نظر سیاست مداران دولت ها    احزاب سیاسی، زمینه هاي پیدایش ا
احزاب و روند سیاسی آن ها    موقعیت احزاب در میان ساخت هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی    احزاب، نظام هاي حزبی     طبقه بندي نظام هاي حزبی     

، )طبقه بندي گروه هاي فشار(مفهوم و تعریف گروه هاي ذي نفوذ    گروه هاي فشار )    نظریه هاي کلی درباره گروه هاي ذي نفوذ(گروه هاي ذي نفوذ 
  .آنتعریف گروه هاي فشار و عناصر متشکله 

  
  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

  :رتبه شغلی  )کلیه پست هاي زیرمجموعه شغل: پست ها( مسؤول گزینش :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  تدریس براي مدرك کارشناسیدست کم پنج سال سابقه : شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95 مهر:       زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 
   



٣٩ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره  )29/13کد ( سازمان هاي جاسوسیآشنایی با  :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
 آشنایی با سازمان هاي اطالعاتی و جاسوسی دنیا و شگردهاي کاري آن ها : اهدف کلی آموزش

  
  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          8نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  
  

 تعریف جاسوسی -
 ضرورت وجود سرویس هاي اطالعاتی -
 تاریخچه و ساختار سازمان هاي اطالعاتی -
و ) میت(، ترکیه )ب. گ. کا(، روسیه )موساد(، اسرائیل )اینتلجت سرویس(، انگلیس )سیا(آشنایی با سازمان هاي اطالعاتی و جاسوسی آمریکا  -

 .کشورهاي منطقه و شگردهاي کاري آن ها
  
  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

  :رتبه شغلی  )کلیه پست هاي زیرمجموعه شغل: پست ها( مسؤول گزینش :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95 بهمن:       زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 
   



۴٠ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره  )18/10کد ( اصول حسابداري :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
فراگیران در پایان دوره قادرند مفاهیم و تعاریف کلی اصول حسابداري،کاربرد و چگونکی ثبت فعالیت هاي مالی و چگونگی تهیه  : اهدف کلی آموزش

  .صورت هاي مالی و بستن حساب ها را توضیح دهند
  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          24نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

  کلیات و تعاریف، اصول حسابداري
  چگونگی ثبت فعالیت هاي مالی در دفاتر، حسابداري خرید و فروش کاال، اصالح حساب ها در پایان دوره مالی

  کاربرگ و نحوه تنظیم آن، تهیه صورت هاي مالی و بستن حساب، مباحث وجوه نقد، تنخواه گردان 
  تهیه صورت مغایرت هاي بانکی، تهیه صورت هاي مالی، ترازنامه، صورت سود و زیان

  گردش وجود نقد، دارائی هاي ثابت و استهالك ها
  
  

  
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

پست (مسؤول خدمات مالی )کلیه پست هاي زیر مجموعه شغل: پست ها( حسابدار :مشاغل شرکت کنندگان
  )کلیه پست هاي زیر مجموعه شغل: ها

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  سابقه تدریس براي مدرك کارشناسیدست کم پنج سال : شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95   مهر :     زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 
   



۴١ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره  )15/10کد ( حسابداري مالیاتی :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
مالیاتی را توضیح فراگیران در پایان دوره قادرند انواع مالیات هاي مستقیم و نحوه محاسبه آن و مقررات مربوط به تنظیم اظهارنامه  : اهدف کلی آموزش

  .دهند
  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          24نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

  اشخاص مشمول مالیات
  مروري بر اصالحیه قانون مالیات هاي مستقیم

  مالیات بر درآمد، مالیات بر ارث، مالیات بر دارایی 
  مالیات بر درآمد حقوق و نحوه محاسبه آن 
  مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد، مشاغل و تغییرات آن 

  بر درآمد امالك و نحوه محاسبه آنمالیات 
  مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن ها، جرائم و تشویقات مالیاتی، معافیت ها

  اظهارنامه مالیاتی 
  

  
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

پست (مسؤول خدمات مالی )کلیه پست هاي زیر مجموعه شغل: پست ها( حسابدار :مشاغل شرکت کنندگان
  )کلیه پست هاي زیر مجموعه شغل: ها

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  سابقه تدریس براي مدرك کارشناسیدست کم پنج سال : شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95 بهمن:       زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 
   



۴٢ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

دستگاه هاي اجرایی با  یحل و فصل اختالفات حقوق :  عنوان دوره آموزشی
  )8/14کد ( یکدیگر

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
 آشنایی با چگونگی رفع اختالفات میان دستگاه هاي اجرایی : اهدف کلی آموزش

  
  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          8نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

 قانون اساسی) 134(حکم مقرر در اصل  -
 شوراي نگهبان 5/8/1372مورخ  5462نظر تفسیري شماره  -
 حل اختالف در مورد حقوق و اموال دولتی و قراردادها -
 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )69(ماده  -
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 2/10/1467مورخ  516رأي وحدت رویه شماره  -
 1386ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  26بند  -
-    

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشنلس امور  )محموعه شغلکلیه پست هاي زیر : پست ها( حقوقیکارشناس  :مشاغل شرکت کنندگان
  )کارشناس امور حقوقی، کارشناس مسؤول امور حقوقی :پست هاي( ثبت احوال

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تدریستسلط به موضوع :  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95 مرداد :       زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 
   



۴٣ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره  )43/14کد ( مسؤولیت مدنی کارکنان دولت :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  آشنایی با مسؤولیت هاي مدنی ناشی از وظایف خاص اداري : اهدف کلی آموزش

  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          4نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
 مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق ایران -1

 )مسؤولیت مدنی محض(نظریه خطر   -1-1
 )مسؤولیت مدنی ناشی ازتقصیر(نظریه تقصیر   -1-2

 منابع قانونی مسؤولیت مدنی کارکنان دولت -2
 منابع عام  -2-1

  قانون آیین دادرسی مدنیقانون مدنی و  -1-2-1
  مسؤولیت مدنی قانون -2-2-1

 منابع خاص -2-2
  لتی کارکنان دولت و مجازات ها آن.مقررات حاوي مربوط به تخلف از نظامات صنفی و حرفه اي و د -1-2-1
 ارکان مسؤولیت مدنی کارکنان دولت -3

  )ارتکاب قمل زیان بار(تقصیر  -1-3
  )مادي و معنوي(ورود ضرر  -2-3
  رابطه سببیت -3-3
  عدم نقص وسایل اداري -4-3

 راه هاي جبران خسارت -4
  شیوه هاي مالی -1-4
   شیوه هاي غیرمالی -2-4

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشنلس امور  )کلیه پست هاي زیر محموعه شغل: پست ها( حقوقیکارشناس  :مشاغل شرکت کنندگان
  )کارشناس امور حقوقی، کارشناس مسؤول امور حقوقی :پست هاي( ثبت احوال

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :محتواي آموزشی منابع و
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95  شهریور:      زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 



۴۴ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره  )44/14کد ( مسؤولیت کیفري کارکنان دولت :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
 آشنایی با مبانی حقوقی و قانونی مسؤولیت کیفري کارکنان : اهدف کلی آموزش

  
  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          4نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  
  

 مفاهیم و مبانی مسؤولیت کیفري کارکنان دولت در حقوق ایران -
 منابع قانونی مسؤولیت کیفري کارکنان دولت -
 ارکان مسؤولیت کیفري کارکنان دولت -
  ضمانت اجراها و آثار مسؤولیت کارکنان دولت -
  
  
   
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :تحصیلی شرکت کنندگانمقطع 

کارشنلس امور  )کلیه پست هاي زیر محموعه شغل: پست ها( حقوقیکارشناس  :مشاغل شرکت کنندگان
  )کارشناس امور حقوقی، کارشناس مسؤول امور حقوقی :پست هاي( ثبت احوال

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95  مهر:      زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 
   



۴۵ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره  )49/14کد ( آشنایی با شوراهاي حل اختالف :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
 دست آورنده فراگیران پس از طی این دوره، شناخت دقیقی از شوراهاي حل اختالف ب داردانتظار  : اهدف کلی آموزش

  
  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          8نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

 هدف از ایجاد شوراهاي حل اختالف -
 ساختار تشکیالتی شوراهاي حل اختالف -
 صالحیت شوراهاي حل اختالف -
 شناخت نحوه ابالغ دادخواست، نظریه کارشناسی و احکام در شوراهاي حل اختالف -
 طرفین دعوي در شوراهاي حل اختالف و ایجاد صلح و سازش و کاهش مراجعات به محاکمنقس تسریع در ابالغ  -
  .ارتباط مأموران ابالغ مراجع قضائی با مأموران ابالغ شوراهاي حل اختالف -
-    

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشنلس امور  )کلیه پست هاي زیر محموعه شغل: پست ها( حقوقیکارشناس  :مشاغل شرکت کنندگان
  )کارشناس امور حقوقی، کارشناس مسؤول امور حقوقی :پست هاي( ثبت احوال

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95  آبان:      زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 
   



۴۶ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

 آشنایی با دیوان عدالت اداري و آیین دادرسی آن :  عنوان دوره آموزشی
  )50/14کد (

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  آشنایی با سازمان، تشکیالت، صالحیت و دادرسی دیوان عدالت اداري : اهدف کلی آموزش

  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          8نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  سازمان دیوان عدالت اداري: گفتار اول
 قانون تشکیل دیوان عدالت اداري) 3(شرایط رؤسا، اعضاء علی البدل و مشاوران دیوان بر طبق ماده  -
 3ماده  - 2و تبصره  2ماده (سال انتخاب می شوند  2صالحیت قضایی دارند از طرف رئیس قوه قضائیه براي مدت قضات دیوان از بین قضات دادگستري، قضات شرع و سایر کسانی که  -

 .)ا.ع.د.ق
  صالحیت دیوان عدالت اداري: گفتار دوم
 شکایت، تظلم و اعتراض نسبت به تصمیمات، اقدامات و مصوبات واحدهاي دولتی: بند اول -
رسیدگی به شکایات  1374با توجه به تفسیر مجلس شوراي اسالمی در مهرماه . قانون دیوان عدالت اداري) 11(ماده ) 1(از قسمت ) الف(موجب بند تصمیمات و اقدامات واحدها به ) الف -

 .علیه نهادهاي عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در صالحیت دیوان عدالت اداري می باشد
شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهاي مذکور در قسمت الف بند یک، در امور راجع به وظایف : و اقدامات مأموریت واحدهاتصمیمات ) ب

  .آن ها به موجب قسمت ب از بند یک قانون اخیرالذکر، در صالحیت دیوان عدالت اداري است
خارج بودن آن شخاص حقیقی و حقوقی نسبت به آئین نامه ها و سایر نظامات دولتی و شهرداري از حیث مخالفت مدلول آن ها با قوانین و مقررات اسالمی یا شکایات ا: مصوبات واحدها) ج

قانون اساسی رسیدگی دیوان در این مورد  170ا در صالحیت این مرجع است که با عنایت به اصل .ع.د.ق 25و ماده  11ها از اختیارات قوه مجریه بر اساس قسمت پ از بند یک ماده 
  .مستلزم تضییع بالفعل حقوق معترض نمی باشد

ا رسیدگی به اعتراضات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري، هیأت هاي بازرسی، .ع.د.ق 11ماده  2به موجب بند : شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداري: بند دوم
  .قانون شهرداري 100کمیسیون هاي مالیاتی، شوراي کارگاه، هیأت حل اختالف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده : میسیون هایی مانندک

   ا.ع.د. 11ماده  3بر اساس بند : رسیدگی به شکایات استخدامی: بند سوم
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشنلس امور  )کلیه پست هاي زیر محموعه شغل: پست ها( حقوقیکارشناس  :مشاغل شرکت کنندگان
  )کارشناس امور حقوقی، کارشناس مسؤول امور حقوقی :پست هاي( ثبت احوال

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  سابقه تدریس براي مدرك کارشناسیدست کم پنج سال : شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95  آذر:      زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

   



۴٧ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

طرق عادي و فوق العاده اعتراض به آراي آشنایی با  :  عنوان دوره آموزشی
  )51/14کد ( قضایی

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
 قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی) 18(آشنایی با واخواهی، تجدیدنظر، هیأت پیگیري و نظارت، قانون اصالح ماده  : اهدف کلی آموزش

  
  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          8نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
 طرق معمولی شکایت از آراء -1

 واخواهی -1-1
 ضرورت واخواهی، شرایط پذیرش و آثار آن - 1-1-1
  آئین دادرسی واخواهی و صدور رأي - 2-1-1
  )پژوهش(تجدید نظر  -2-1
  اصل تجدیدنظر و ماهیت آن - 1-2-1
  مهلت تجدیدنظراصحاب دعوي و  - 2-2-1
  جهات و آثار تجدیدنظر - 3-2-1
  آئین دادرسی تجدیدنظر و صدور رأي - 4-2-1

  طرق فوق العاده اعتراض به آراي قضائی -2
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشنلس امور  )زیر محموعه شغلکلیه پست هاي : پست ها( حقوقیکارشناس  :مشاغل شرکت کنندگان
  ))کارشناس امور حقوقی، کارشناس مسؤول امور حقوقی :پست هاي( ثبت احوال

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  موضوع تدریستسلط به :  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95    دي:    زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 
   



۴٨ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره  )9/15کد ( نظارت و کنترل در نظام اداري :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
 .فراگیران در پایان دوره با انواع نظارت و کنترل در حقوقی اساسی و سایر قوانین آشنا می شوند : اهدف کلی آموزش

  
  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          8نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  
تطابق با موازین شرعی، کنترل مطابقت (نظام نظارت حقوقی در قانون اساسی  –) سیاسی، پارلمانی و غیره(ساختار کالن نظام جمهوري اسالمی ایران  

اقسام نظارت مقرر در قانون  –) قوانین عادي با قانون اساسی، نظارت قضایی اداري، کنترل عملکرد وزیران وزارتخانه ها، کنترل عملکرد سازمان ها
قانون اساسی، نظارت مالی از (نظارت موضوع کمیسیون اصل نود  –ال، تذکر و غیره نظارت از طریق سؤ  –نظارت سیاسی بر اعمال اداري : (اساسی

 دیگر قوانین نظارتی جاري و مرتبط با نظارت و کنترل –نظارت قضایی بر اعمال اداري در قانون اساسی  –) طریق دیوان محاسبات کشور
  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس و کارشناس مسؤول ارزیابی : پست هاي( امور ثبت احوالکارشناس  :مشاغل شرکت کنندگان
کارشناس مسؤول ارزیابی عملکرد، کارشناس نظارت و ارزیابی، کارشناس  -عملکرد و پاسخگویی به شکایات 

 :پست( برنامه ریزيس ناکارش )نظارت و ارزیابی دفاتر پیشخوان بازرسی و پاسخ گویی به شکایات، کارشناس
  )کارشناس نظارت و پی گیري

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95شهریور  :        زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 
   



۴٩ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره  )23/15کد ( اصول و مبانی نظارت و بازرسی :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  آشنایی بازرسان دستگاه هاي اجرایی با اهداف، اصول و شیوه هاي بازرسی : اهدف کلی آموزش

  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          6نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
 ...)نظارت، بازرسی و (کلیات و تعاریف  .1
 اهمیت و ضرورت نظارت و بازرسی در نظام اداري .2
 اهداف نظارت و بازرسی .3
 انواع بازرسی .4
 روش هاي بازرسی .5
 فرآیند قبل و بعد از بازرسی .6
 حیطه هاي بازرسی .7
 آن در بازرسی مصاحبه و نقش .8
 تکنیک ها و شیوه هاي مصاحبه .9

  موضوع ها، محورها و چک لیست هاي بازرسی .10
-    

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس و کارشناس مسؤول ارزیابی : پست هاي( امور ثبت احوالکارشناس  :مشاغل شرکت کنندگان
کارشناس مسؤول ارزیابی عملکرد، کارشناس نظارت و ارزیابی، کارشناس  - و پاسخگویی به شکایات عملکرد 

 :پست( برنامه ریزيس ناکارش )بازرسی و پاسخ گویی به شکایات، کارشناس نظارت و ارزیابی دفاتر پیشخوان
  )کارشناس نظارت و پی گیري

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  ارشد و باالترکارشناسی : شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95  آبان:      زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

   



۵٠ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره  )24/15کد ( نظام رسیدگی به تخلفات اداري :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
تخلفات اداري را توضیح نحوه رسیدگی به  -2. انواع تخلفات اداري را تحلیل نمایند -1: فراگیران در پایان دوره آموزشی می توانند : اهدف کلی آموزش

  وظایف و اختیارات هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري را شرح دهند -3. داده و مراجع رسیدگی به آن ها را نام ببرند
  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          12نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
مفهوم قانون،  –ضرورت شناخت و ساختار رسیدگی به تخلفات در نظام اداري و قانون رسیدگی به تخلفات اداري و آئین نامه اجرایی آن  -

بخشنامه ها و آیین نامه هاي دولتی، بخشنامه اداري، مفهوم استخدام، مفهوم وزارتخانه و مؤسسات دولتی، دادرسی اداري در حقوق ایران و 
هیأت (حقوق تطبیقی، جایگاه قانون رسیدگی به تخلفات اداري، تشکیالت هیأت هاي رسیدگی به تخلفات اداري و حدود و وظایف آن ها 

، وظایف و اختیارات رابطین، هیأت عتالی نظارت و دیوان عدالت )هاي رسیدگی به تخلفات اداري، هیأت هاي تجدید نظر، گروه تحقیق
 –اداري، عوامل مؤثر در بروز تخلفات اداري و شیو هاي خاص پیشگیري از آن، تخلفات اداري و مجازات ها، مجازات هاي اداري 

گی به تخلفات اداري، سازمان هاي مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداري، نحوه اجراي احکام دیوان عدالت رویکردهاي جدید در امر رسید
 .اداري

  ).حقوق و تکالیف کارکنان –فصل دوازدهم (قانون مدیریت خدمات کشوري و تخلفات اداري  -
  

  رشته ها کلیه:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس و کارشناس مسؤول ارزیابی : پست هاي( امور ثبت احوالکارشناس  :مشاغل شرکت کنندگان
کارشناس مسؤول ارزیابی عملکرد، کارشناس نظارت و ارزیابی، کارشناس  - عملکرد و پاسخگویی به شکایات 

 :پست( برنامه ریزيس ناکارش )بازرسی و پاسخ گویی به شکایات، کارشناس نظارت و ارزیابی دفاتر پیشخوان
  )کارشناس نظارت و پی گیري

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :ارزشیابیشیوه هاي 
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95   دي:     زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

   



۵١ 
 

  دوره آموزشی مشخصات
  »د«فرم 

کد ( آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور :  عنوان دوره آموزشی
25/15(  

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
ارتباط آن با سایر دستگاه فراگیران در پایان با سازمان بازرسی کل کشور و جایگاه آن در قوانین مالی و محاسباتی کشور و همچنین  : اهدف کلی آموزش

  ها آشنا می شوند
  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          12نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
. 

 قانون تشکیل سازمان -
 دستورالعمل تشکیل شوراي عالی نظارت و بازرسی -
 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان -
 آئین بازرسی سازمان -
  دیگر قوانین جاري مرتبط -
  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس و کارشناس مسؤول ارزیابی : پست هاي( امور ثبت احوالکارشناس  :مشاغل شرکت کنندگان
کارشناس مسؤول ارزیابی عملکرد، کارشناس نظارت و ارزیابی، کارشناس  - عملکرد و پاسخگویی به شکایات 

 :پست( برنامه ریزيس ناکارش )کارشناس نظارت و ارزیابی دفاتر پیشخوانبازرسی و پاسخ گویی به شکایات، 
  )کارشناس نظارت و پی گیري

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تدریستسلط به موضوع :  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95  اسفند:      زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 
   



۵٢ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  حفاظت اسناد :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
 ارتقاء سطح دانش و آگاهی : اهدف کلی آموزش

  کسب مهارت در نگه داري اسناد  :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش    عملی          12نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

   :سرفصل هاي آموزش
 تعریف سند و مدرك ، تفاوت هاي اسناد و مدارك ، انواع اسناد و مدارك از نظر امور سازمانی -
 نقش اسناد در سازمان و ارتباطات درونی و برونی -
 ارزش ها و اعتبار اسناد -
 وبتفاوت هاي اسناد مکتوب و غیرمکت -
 آرشیو و انواع آن در سازمان و جامعه ، وسایل و ابزارهاي بایگانی ، دفاتر، فرم ها، کارت ها، قفسه ها و ابزارهاي ماشینی -
 نقش کامپیوتر در اداره امور اسناد و مدارك ، روش هاي حفظ ونگهداري اسناد سجلی -
 یکی و نحوه ي حفاظت از این اسنادانواع روش ها و سیستم هاي طبقه بندي اسناد ، اسناد و آرشیو الکترون -
 تعاریف پروژه ، اصول تشکیل پرونده ، انواع پرونده هاي موضوعی و رسمی -

  کار عملی

  
  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

  :رتبه شغلی  مسؤول حراست :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
   جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95 شهریور:       زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



۵٣ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  اصول نگهبانی :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
 ارتقاء سطح دانش و آگاهی : اهدف کلی آموزش

  کسب مهارت در نگهبانی :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش    عملی          18نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

  تهیه آیین نامه انتظامات
  ، خود روها و ورود و خروج اقالم اموالی دستگاهکارکنان بر رفت و آمد چگونگی نظارت 

  چگونگی استفاده از بی سیم و نحوه مراقبت و نگهداري از آن
  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :کنندگانمقطع تحصیلی شرکت 

  :رتبه شغلی  نگهبان حراست :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  موضوع تدریستسلط به :  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
   جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95  آبان:      زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



۵۴ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  آشنایی با اعالم حریق و اطفاء حریق :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
 ارتقاء سطح دانش و آگاهی : اهدف کلی آموزش

  کسب مهارت در اطفاءحریق :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش    4    عملی          4نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

  آشنایی با سیاست هاي حفاظت اماکن در برابر آتش سوزي، ایمنی و طرح اضطراري
  از آتش سوزيفهرست بازدارندگی و پیشگیري 

  آشنایی با عوامل اساسی براي حفاظت از ساختمان در برابر آتش سوزي
  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

  :رتبه شغلی  نگهبان حراست :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
   جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95 دي:       زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



۵۵ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره  )1/11کد ( سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
از سیستم اتوماسیون اداري جهت مکاتبات و گردش نامه هاي اداري استفاده : پس از پایان دوره بتوانند دارد از فراگیران انتظار  : اهدف کلی آموزش

  .نمایند
  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          12نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

ثبت : (آشنایی با اصول کار سیستم اتوماسیون اداري –امکانات و نرم افزارهاي دبیرخانه و بایگانی  -تعریف سیستم، کاربرد سیستم اتوماسیون اداري
، اطالعات کلیدي نامه هاي وارده و صادره، گردش مکاتبات به صورت مکانیزه، پیگیري مکاتبات و تهیه گزارشات براي کنترل، عملیات دبیرخانه

ت به صورت مکانیزه، بازرسی فنی و پیگیري حمل کاال و دسترسی به سوابق مکاتبات به صورت مکانیزه، ردیابی و پیگیري و کنترل مکاتبات و دستورا
 ).غیره

  بحث آزاد در مورد مشکالت سیستم کار عملی
  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

متصدي (اپراتور متصدي امور دفتري و بایگانی ، : پست هاي( مور ثبت احوالمأ :مشاغل شرکت کنندگان
مسئول امور  ،رشناس هماهنگی و پیگیريکا ،مسئول امور بایگانی پرسنلی ،متصدي چاپ و تکثیر ،)امور دفتري 

 ،مسئول امور دفتري و بایگانی و ماشین نویس، متصدي امور دفتري و بایگانی و ماشین نویس،عمومی و پشتیبانی 
مسئول امور دفتري و ماشین  ،متصدي امور دفتري و بایگانی مسئول امور دفتري و بایگانی ،متصدي امور دفتري

 اسنادس ناکارش )ماشین نویس، مسؤول امور دفتري ،بایگان  ،متصدي امور دفتري و ماشین نویس ،نویس
کارشناس اسناد و مدارك، کارشناس بررسی و نگهداري اسناد، کارشناس راهبري اسناد و  :هاي پست( ومدارك
  ،  ماشین نویس صحاف )کارشناس بررسی اسناد و مدارك مدارك،

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :ارزشیابیشیوه هاي 
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95  دي:      زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 



۵۶ 
 

  دوره آموزشیمشخصات 
  »د«فرم 

:نوع دوره  )1/11کد ( آیین نگارش مکاتبات اداري :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
انواع و ارکان نامه هاي . اهمیت و نقش مکاتبات اداري در سازمان را توضیح دهند: پس از پایان دوره بتوانند داردفراگیران انتظار  : اهدف کلی آموزش

  اداري را نام ببرند و با توجه به آن ها، نامه هاي مختلف اداري را تهیه نمایند
  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          12نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

ضوابط   –اندازه و ابعاد نامه هاي اداري  –اجزاء و ارکان نامه هاي اداري  –انواع نامه هاي اداري و مشخصات آن ها  –اهمیت و نقش مکاتبات اداري 
بخشنامه، صورت : (سایر نوشته هاي اداري –ثبت، ضبط و شماره گذاري نامه ها  –مراحل تهیه نامه هاي اداري  –مورد استفاده در تنظیم عنوان نامه 

ویژگی  –) شیوه هاي نوشتن، تعریف نوشته، ساختمان نوشته، ساخت جمله، مراحل ساخت جمله، شکل نوشته: (آئین نگارش –...) جلسه، دستورالعمل و 
  ).ن هدف، قاطعیت، روان و قابل درك بودن، تقسیم بندي منطقی نوشته، نتیجه گیري و جمع بنديمشخص بود: (هاي یک نوشته خوب

  کار عملی -
  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

متصدي (اپراتور متصدي امور دفتري و بایگانی ، : پست هاي( مأمور ثبت احوال :مشاغل شرکت کنندگان
مسئول امور  ،رشناس هماهنگی و پیگیريکا ،مسئول امور بایگانی پرسنلی ،متصدي چاپ و تکثیر ،)امور دفتري 

 ،مسئول امور دفتري و بایگانی و ماشین نویس، متصدي امور دفتري و بایگانی و ماشین نویس،عمومی و پشتیبانی 
مسئول امور دفتري و ماشین  ،مسئول امور دفتري و بایگانی متصدي امور دفتري و بایگانی ،متصدي امور دفتري

اسناد س ناکارش )ماشین نویس، مسؤول امور دفتري ،بایگان  ،متصدي امور دفتري و ماشین نویس ،نویس
اسناد و  کارشناس اسناد و مدارك، کارشناس بررسی و نگهداري اسناد، کارشناس راهبري :هاي پست( ومدارك
  ،  ماشین نویس صحاف )کارشناس بررسی اسناد و مدارك مدارك،

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95   اسفند:     زمان اجراي دوره

  :آموزش نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 



۵٧ 
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  شناسنامه دوره هاي آموزشی.ب
  اختصاصیشغلی  

 

   



۵٨ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره   واکاوي برنامه هاي راهبردي :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  آشنایی تفصیلی با برنامه هاي راهبردي سازمان : اهدف کلی آموزش

  به دست آوردن توانایی بیشتر در مدیریت بهتر برنامه هاي سازمان  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          4نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  
  

  تعریف مفاهیم موجود در برنامه راهبردي
  انسجام برنامه راهبردي

  وحدت رویه در رسیدن به اهداف
  بررسی وضعیت موجود و راه کارها براي رسیدن به وضعیت مطلوب

  
  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

  :رتبه شغلی  کلیه  مدیران میانی  :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  موضوع تدریستسلط به :  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

   :منابع و محتواي آموزشی
اسناد باال دستی، برنامه راهبردي سازمان و 

  و جزوه استاد 95برنامه سال 
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95  مرداد:      زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



۵٩ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره   1404چشم انداز سازمان در کرانه  :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  آشنایی تفصیلی با سند چشم انداز سازمان : اهدف کلی آموزش

  به دست آوردن توانایی در به کارگیري راهکارهاي بهتر براي رسیدن به اهداف  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          4نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

   1404اسناد باال دستی در باره  سند چشم انداز کشور در کرانه 
  تشریح سند چشم انداز سازمان
  بررسی وضعیت موجود سازمان

  1404جست و جوي راه هاي بهتر در رسیدن به اهداف سازمان در کرانه 
  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :تحصیلی شرکت کنندگانمقطع 

  :رتبه شغلی  کلیه  مدیران میانی  :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
سند چشم انداز کشور، سند چشم انداز سازمان 

  و جزوه استاد 1404در کرانه 

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95   دي:     اجراي دوره زمان

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



۶٠ 
 

  آموزشی مشخصات دوره
  »د«فرم 

:نوع دوره   شیوه پایش برنامه هاي اجرایی :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  95آشنایی تفصیلی با برنامه راهبردي سازمان در سال  : اهدف کلی آموزش

  به دست آوردن توانایی در به کارگیري راهکارهاي بهتر براي رسیدن به اهداف  : عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          6نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

  95تشریح برنامه راهبردي سال 
  وظایف مسؤولین پایش در تحقق برنامه هاي راهبردي

  کاوش در باره شیوه هاي عملکرد
  پیش بینی و ارائه راهکارهاي مناسب تر براي تحقق برنامه

  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

  :رتبه شغلی  کلیه مدیران پایه و پست هاي کارشناسی  :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
سند چشم انداز سازمان و برنامه راهیردي سال 

  و جزوه استاد 95

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95  آبان :      اجراي دوره زمان

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



۶١ 
 

  دوره آموزشیمشخصات 
  »د«فرم 

:نوع دوره   فرایند پژوهش در سازمان ثبت احوال کشور :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  آشنایی با فرایند انجام پژوهش در دستگاه هاي اجرایی : اهدف کلی آموزش

   انجان پژوهش هاي کاربردي و مقررات آنبه کارگیري شیوه درست در :  عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          12نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

  آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به پژوهش در دستگاههاي اجرایی
 آشنایی با کلیات سامانه سمات

 مراحل انجام پژوهش در سازمان
 تصویب پروپزال  در سازمان و محورهاي آنچگونگی  

  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :کنندگانمقطع تحصیلی شرکت 

  :رتبه شغلی  کلیه مدیران پایه و پست هاي کارشناسی  :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

اسناد باال دستی ،  :منابع و محتواي آموزشی
دستورالعمل هاي مربوط و شیوه نامه پژوهشی 

  در سازمان
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95 بهمن  :       زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



۶٢ 
 

  
  
  
  

  
  
  

  شناسنامه دوره هاي آموزشی.پ
  تخصصیشغلی  

  )اسناد هویتی(
  
  
  
  
  
  

   



۶٣ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره   اسناد و مدارك ثبت احوال :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  باال بردن تراز دانش کارکنان در زمینه اسناد هویتی : اهدف کلی آموزش

   از اسناد ثبت احوالبهره گیري منطقی و قانونمند :  عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          22نظري        :   مدت آموزش به ساعت 
  :سرفصل هاي آموزش

 تعریف سند و مدرك ، تفاوت هاي اسناد و مدارك ، انواع اسناد و مدارك از نظر امور سازمانی - 

 نقش اسناد در سازمان و ارتباطات درونی و برونی - 

 ارزش ها و اعتبار اسناد - 

 غیرمکتوبتفاوت هاي اسناد مکتوب و  - 

 آرشیو و انواع آن در سازمان و جامعه ، وسایل و ابزارهاي بایگانی ، دفاتر، فرم ها، کارت ها، قفسه ها و ابزارهاي ماشینی - 

 نقش کامپیوتر در اداره امور اسناد و مدارك ، روش هاي حفظ ونگهداري اسناد هویتی - 

 الکترونیکی و نحوه ي حفاظت از این اسنادانواع روش ها و سیستم هاي طبقه بندي اسناد ، اسناد و آرشیو  - 

 تعاریف پروژه ، اصول تشکیل پرونده ، انواع پرونده هاي موضوعی و رسمی - 

  کار عملی

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کلیه پست هاي زیر : پست ها(کارشناس و مأمور  امور ثبت احوال  :مشاغل شرکت کنندگان
  *  )بجز پست هاي زیرمجموعه 

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

قانون ثبت احوال ،  :منابع و محتواي آموزشی
مجموعه دستورالعمل هاي مصوب شوراي عالی ثبت 
احوال، رویه هاي سجلی و آیین نامه هاي مصوب، بخش 

  نامه هاي ریاست محترم سازمان

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95  مهر:      زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

رشناس هماهنگی و کا ،مسئول امور بایگانی پرسنلی ،متصدي چاپ و تکثیر ،)متصدي امور دفتري (متصدي امور دفتري و بایگانی ، اپراتور : پست هاي* 
 ،متصدي امور دفتري ،مسئول امور دفتري و بایگانی و ماشین نویس، متصدي امور دفتري و بایگانی و ماشین نویس،مسئول امور عمومی و پشتیبانی  ،پیگیري

کارشناس ،بایگان  ،متصدي امور دفتري و ماشین نویس ،مسئول امور دفتري و ماشین نویس ،مسئول امور دفتري و بایگانی متصدي امور دفتري و بایگانی
از رشته شغلی  (و پست کارشناس راهبري اسناد ومدارك  )از رشته مأمور امور ثبت احوال ( اشین نویس، مسؤول امور دفتريم راهبري اسناد و مدارك،

  )کارشناس امور ثبت احوال



۶۴ 
 

  
  مشخصات دوره آموزشی

  »د«فرم 

:نوع دوره   مقررات ناظر بر صدور مدارك هویتی :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  قوانین و مقرراتباال بردن تراز دانش کارکنان در زمینه  : اهدف کلی آموزش

   قوانین  و مقررات ثبت احوالبهره گیري منطقی و قانونمند از :  عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          6نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
 صدور شناسنامه المثنی به جاي شناسنامه مفقود شده -
 ، دومین و سومین شناسنامه نخستینصدور  -
 کمیسیون هاي تشخیص سنء ، مستعمل بودن، اجراي احکام دادگاه ها، موارد تغییر نامه، آرا عکستعویض شناسنامه ناشی از تعویض  -
 کارت شناسایی ملی  دومین صدور -
  تعویض کارت شناسایی ملی ناشی از تغییر نشانی، مشخصات، تمدید اعتبار -

  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کلیه پست هاي زیر : پست ها(کارشناس و مأمور  امور ثبت احوال  :مشاغل شرکت کنندگان
  *  )بجز پست هاي زیرمجموعه 

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

قانون ثبت احوال ،  :منابع و محتواي آموزشی
مجموعه دستورالعمل هاي مصوب شوراي عالی ثبت 
احوال، رویه هاي سجلی و آیین نامه هاي مصوب، بخش 

  نامه هاي ریاست محترم سازمان

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95 آبان:       زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

رشناس هماهنگی و کا ،مسئول امور بایگانی پرسنلی ،متصدي چاپ و تکثیر ،)متصدي امور دفتري (متصدي امور دفتري و بایگانی ، اپراتور : پست هاي* 
 ،متصدي امور دفتري ،مسئول امور دفتري و بایگانی و ماشین نویس، متصدي امور دفتري و بایگانی و ماشین نویس،مسئول امور عمومی و پشتیبانی  ،پیگیري

کارشناس ،بایگان  ،متصدي امور دفتري و ماشین نویس ،ماشین نویس مسئول امور دفتري و ،مسئول امور دفتري و بایگانی متصدي امور دفتري و بایگانی
از رشته شغلی  (و پست کارشناس راهبري اسناد ومدارك  )از رشته مأمور امور ثبت احوال ( ماشین نویس، مسؤول امور دفتري راهبري اسناد و مدارك،

  )کارشناس امور ثبت احوال



۶۵ 
 

  
  مشخصات دوره آموزشی

  »د«فرم 

:نوع دوره   دستورالعمل تغییر نام :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  باال بردن تراز دانش کارکنان در زمینه اسناد هویتی : اهدف کلی آموزش

   بهره گیري منطقی و قانونمند از اسناد ثبت احوال:  عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          6نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

  اتیوکل اهداف
  ومقررات نیقوان

  گردشکاراقدام
  رنامییتغ قیمصاد مواردو
  ازیموردن مدارك
  يبردار فهرست  و نظارت

  
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کلیه پست هاي زیر : پست ها(کارشناس و مأمور  امور ثبت احوال  :مشاغل شرکت کنندگان
  *  )بجز پست هاي زیرمجموعه 

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

قانون ثبت احوال ،  :منابع و محتواي آموزشی
مجموعه دستورالعمل هاي مصوب شوراي عالی ثبت 
احوال، رویه هاي سجلی و آیین نامه هاي مصوب، بخش 

  نامه هاي ریاست محترم سازمان

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95   بهمن:     زمان اجراي دوره

  :آموزش نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

رشناس هماهنگی و کا ،مسئول امور بایگانی پرسنلی ،متصدي چاپ و تکثیر ،)متصدي امور دفتري (متصدي امور دفتري و بایگانی ، اپراتور : پست هاي* 
 ،متصدي امور دفتري ،مسئول امور دفتري و بایگانی و ماشین نویس، متصدي امور دفتري و بایگانی و ماشین نویس،مسئول امور عمومی و پشتیبانی  ،پیگیري

کارشناس ،بایگان  ،متصدي امور دفتري و ماشین نویس ،مسئول امور دفتري و ماشین نویس ،مسئول امور دفتري و بایگانی متصدي امور دفتري و بایگانی
از رشته شغلی  (و پست کارشناس راهبري اسناد ومدارك  )از رشته مأمور امور ثبت احوال ( ماشین نویس، مسؤول امور دفتري راهبري اسناد و مدارك،

  )کارشناس امور ثبت احوال



۶۶ 
 

  
  مشخصات دوره آموزشی

  »د«فرم 

:نوع دوره   دستورالعمل هاي بهره برداري از آرشیو الکترونیک :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  باال بردن تراز دانش کارکنان در زمینه اسناد هویتی : اهدف کلی آموزش

   اسناد ثبت احوالبهره گیري منطقی و قانونمند از :  عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          16نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
 :دستورالعمل اول

 )هدف، مستندات قانونی، دامنه کاربرد، مسؤولیت اجرا و نظارت، تعاریف و شرح خدمات(کلیات  -
 تعویض شناسنامه و صدور المثنی -
 تغییر نام خانوادگی تفویض شده به ادارات -
 پاسخ گویی  به استعالمات دستگاه هاي مجاز -
 وظایف معاونت فناوري اطالعات و آمار جمعیتی در این باره -

 :دستورالعمل دوم
 تغییر نام -
 تغییر نام خانوادگی -

  هیأت حل اختالف
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کلیه پست هاي زیر : پست ها(کارشناس و مأمور  امور ثبت احوال  :مشاغل شرکت کنندگان
  *  )بجز پست هاي زیرمجموعه 

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  سابقه تدریس براي مدرك کارشناسیدست کم پنج سال : شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

قانون ثبت احوال ،  :منابع و محتواي آموزشی
مجموعه دستورالعمل هاي مصوب شوراي عالی ثبت 
احوال، رویه هاي سجلی و آیین نامه هاي مصوب، بخش 

  نامه هاي ریاست محترم سازمان

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95  اسفند:      زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

رشناس هماهنگی و کا ،مسئول امور بایگانی پرسنلی ،متصدي چاپ و تکثیر ،)متصدي امور دفتري (متصدي امور دفتري و بایگانی ، اپراتور : پست هاي* 
 ،متصدي امور دفتري ،مسئول امور دفتري و بایگانی و ماشین نویس، متصدي امور دفتري و بایگانی و ماشین نویس،مسئول امور عمومی و پشتیبانی  ،پیگیري

کارشناس ،بایگان  ،متصدي امور دفتري و ماشین نویس ،ماشین نویس مسئول امور دفتري و ،مسئول امور دفتري و بایگانی متصدي امور دفتري و بایگانی
از رشته شغلی  (و پست کارشناس راهبري اسناد ومدارك  )از رشته مأمور امور ثبت احوال ( ماشین نویس، مسؤول امور دفتري راهبري اسناد و مدارك،

  )کارشناس امور ثبت احوال



۶٧ 
 

  
  مشخصات دوره آموزشی

  »د«فرم 

نحوه رسیدگی به اختالفات مدارك هویتی در هیأت  :  عنوان دوره آموزشی
   هاي حل اختالف

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  باال بردن تراز دانش کارکنان در زمینه اسناد هویتی : اهدف کلی آموزش

  هاي حل اختالفتوانمندي در نظارت بر هیأت :  عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          36نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

 )هیأت وزیران 16/8/56قانون ثبت احوال مصوب  3موضوع ماده : (آیین نامه طرز رسیدگی هیأت هاي حل اختالف -
 حدود وظایف و راهنمایی هیأت هاي حل اختالف در تصمیم گیري -
 فنحوه انتخاب اعضاي هیأت حل اختال -
 مستند قانونی و ادله اثبات دعوي در هیأت هاي حل اختالف -
 اعضاي هیأت هاي حل اختالف و نحوه انتخاب آنان -
 تسلیم درخواست موارد ابالغ و روش اتخاذ تصمیم در هیأت حل اختالف -

  
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس ) مدیران میانی و پایهکلیه : پست ها(کارشناس امور ثبت احوال  :کنندگانمشاغل شرکت 
   )پست مدیر کل ثبت احوال استان(برنامه ریزي

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

قانون ثبت احوال ،  :منابع و محتواي آموزشی
مجموعه دستورالعمل هاي مصوب شوراي عالی ثبت 
احوال، رویه هاي سجلی و آیین نامه هاي مصوب، بخش 

  نامه هاي ریاست محترم سازمان

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95  شهریور:      اجراي دوره زمان

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



۶٨ 
 

  دوره آموزشیمشخصات 
  »د«فرم 

:نوع دوره   امور هویتی ایرانیان خارج از کشور :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  باال بردن تراز دانش کارکنان در زمینه اسناد هویتی : اهدف کلی آموزش

  هویتی ایرانیان مقیم خارج از کشورامور  و پایش  توانمندي در نظارت :  عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          8نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

  ارائه قابل خدمات یمعرف
  کشور از خارج انیرانیا یتیهو امور کل اداره با ییآشنا
  یاسالم يجمهور يها یندگینما در خدمات ارائه نحوه

  خارجه امور وزارت با نیماب یف روابط و تعامالت
  
  
  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :شرکت کنندگانمقطع تحصیلی 

کارشناس ) کلیه مدیران میانی و پایه: پست ها(کارشناس امور ثبت احوال  :مشاغل شرکت کنندگان
   )پست مدیر کل ثبت احوال استان(برنامه ریزي

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  باالترکارشناسی ارشد و : شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

قانون ثبت احوال ،  :منابع و محتواي آموزشی
مجموعه دستورالعمل هاي مصوب شوراي عالی ثبت 
احوال، رویه هاي سجلی و آیین نامه هاي مصوب، بخش 

  ریاست محترم سازماننامه هاي 

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95 مهر:       اجراي دوره زمان

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



۶٩ 
 

  دوره آموزشیمشخصات 
  »د«فرم 

:نوع دوره   آشنایی با مصوبات شوراي عالی ثبت احوال :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  باال بردن تراز دانش کارکنان در زمینه اسناد هویتی : اهدف کلی آموزش

  بر فرایند انجام کار هاي مربوط به اسناد هویتیتوانمندي براي پایش و نظارت :  عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          6نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  
  
  صدورشناسنامه    وطالق ازدواج    وفات ثبت   والدت ثبت    احوال ثبت مدارك و اسناد   احوال ثبتی عالي شورا بایی آشنا      اتیکل

  قانوني اجرا مقدمات هیته    عیوقا کل ثبت دفاتر به آن نقل و وجوده ي مشناسنام ضیتعوی   خانوادگ نامی    ملیی شناسا صدورکارت
  هیرو وحدتي آرا   مرتبطي ها نامه نییآي   فریک مقررات

  
  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس ) کلیه مدیران میانی و پایه: پست ها(کارشناس امور ثبت احوال  :مشاغل شرکت کنندگان
   )پست مدیر کل ثبت احوال استان(برنامه ریزي

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

قانون ثبت احوال ،  :منابع و محتواي آموزشی
مجموعه دستورالعمل هاي مصوب شوراي عالی ثبت 
احوال، رویه هاي سجلی و آیین نامه هاي مصوب، بخش 

  نامه هاي ریاست محترم سازمان

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95  اسفند:      زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
  

   



٧٠ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره  ) ( ISMSمدیریت امنیت اطالعات :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  تصدي شغلبدو   توجیهی
  فناوري اطالعات و امنیت سیستم هادر زمینه  مدیرانباال بردن تراز دانش  : اهدف کلی آموزش

   تأمین امنیت شبکه هاي داخلی و اطالعات مربوط به کارت هوشمند ملی:  عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          8نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

  اطالعات تیامن هیپا میمفاه بایی آشنا
  سازماني دیکل ازاطالعات محافظتي ها روش
  استانداردهای معرف
  سکیر لیوتحل میمفاه

  استانداردی تیامني ها کنترل
  

  
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

مدیر میانی و : يپست ها( پردازش اطالعات ثبت احوالکارشناس امور   :مشاغل شرکت کنندگان
    )پایه زیر مجموعه شغل

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  مدرك کارشناسیدست کم پنج سال سابقه تدریس براي : شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  کتب امنیت شبکه و کارت هوشمند و جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95 مرداد:       زمان اجراي دوره

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



٧١ 
 

  
  
  
  

  
  
  

  شناسنامه دوره هاي آموزشی.ت
  تخصصیشغلی  

  )فناوري اطالعات(
  
  
  
  

 

  
   



٧٢ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

:نوع دوره  کاربري سامانه کارت هوشمند ملی :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  فناوري اطالعات و کارت ملی هوشمنددر زمینه  مدیرانباال بردن تراز دانش  : اهدف کلی آموزش

   کارگیري سامانه کارت ملی هوشمندایجاد توانمندي در نظارت بر به :  عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          12نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

 آشنایی با سامانه ي مدیریت کارت ملی هوشمند، اهمیت و مزایاي آن -
 سامانه ي خدمات شهروندي و جمع آوري اطالعات -
 اخالق شغلی -
 مدیریت درخواست هاي کارت ملی هوشمند -
  آشنایی با سامانه بیومتریک -

  
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :تحصیلی شرکت کنندگانمقطع 

مدیر میانی و : يپست ها( کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال  :مشاغل شرکت کنندگان
    )پایه زیر مجموعه شغل

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  کتب و جزوات کارت هوشمند ملی

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95  آبان:      اجراي دوره زمان

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



٧٣ 
 

  دوره آموزشیمشخصات 
  »د«فرم 

:نوع دوره  ) ( ISMSمدیریت امنیت اطالعات :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  فناوري اطالعات و امنیت سیستم هاباال بردن تراز دانش کارکنان در زمینه  : اهدف کلی آموزش

   هاي داخلی و اطالعات مربوط به کارت هوشمند ملیتأمین امنیت شبکه :  عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          8نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

  اطالعات تیامن هیپا میمفاه بایی آشنا
  سازماني دیکل ازاطالعات محافظتي ها روش
  استانداردهای معرف
  سکیر لیوتحل میمفاه

  استانداردی تیامني ها کنترل
  

  
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

ي زیر پست هاکلیه (پردازش اطالعات ثبت احوال کارشناس امور   :مشاغل شرکت کنندگان
    )بجز مدیر میانی و پایهمجموعه  شغل 

  :رتبه شغلی

  :مدرسانشرایط 
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  کتب امنیت شبکه و کارت هوشمند و جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95   مرداد:     اجراي دوره زمان

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



٧۴ 
 

  دوره آموزشیمشخصات 
  »د«فرم 

:نوع دوره  کاربري سامانه کارت هوشمند ملی :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  فناوري اطالعات و کارت ملی هوشمنددر زمینه  کارکنانباال بردن تراز دانش  : اهدف کلی آموزش

   در به کارگیري سامانه کارت ملی هوشمندایجاد توانمندي :  عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          8نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

 آشنایی با سامانه ي مدیریت کارت ملی هوشمند، اهمیت و مزایاي آن -
 سامانه ي خدمات شهروندي و جمع آوري اطالعات -
 اخالق شغلی -
 مدیریت درخواست هاي کارت ملی هوشمند -
  آشنایی با سامانه بیومتریک -

  
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :تحصیلی شرکت کنندگانمقطع 

ي زیر پست هاکلیه (پردازش اطالعات ثبت احوال کارشناس امور   :مشاغل شرکت کنندگان
    )بجز مدیر میانی و پایهمجموعه  شغل 

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  کتب و جزوات کارت هوشمند ملی

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95 شهریور:       اجراي دوره زمان

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور :  مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



٧۵ 
 

 
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  CEH شبکه در نفوذ با مقابله :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
       اتیعمل کنترل ستمیس لیتحل و هیتجز یحقوق یمبانسطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

      زاتیتجه انتخاب و یسینو برنامه در  کسب توانمندي  شغلی و حرفه اي  :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  40نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
   
1- Linux Commands  
 2 - Foot Printing  
 3 - Scanning  
 4 - Enumeration  
 5 - Vulnerabilities Assessment  
 6 - Gaining Access  
 7 - Escalating Privilege  
 8 - Creating Backdoors  
 9 - Virus – Trojan   

10- DOS Attack  
  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  فوق دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

    کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال :مشاغل شرکت کنندگان
  

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  سابقه تدریس براي مدرك کارشناسیدست کم پنج سال : شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95    شهریور:    زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  



٧۶ 
 

 مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  Network Management :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  سطح دانش و مهارت کسب توانمندي  شغلی و حرفه اي        ءارتقا : اهدف کلی آموزش

        شبکه در زمینه مدیریتکسب توانمندي   :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  50نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

MikroTik RouterOS Introduction 
MikroTik RouterOS Firewall 
MikroTik RouterOS QoS 
Mikrotik RouterOS Network Management 
MikroTik RouterOS Wireless 
MikroTik RouterOS Bridging 
MikroTik RouterOS Routing 
MikroTik RouterOS Tunnels 
Cisco Ethernet LANs and Switches 
Cisco Implementing IP Version 4 
Cisco LAN Switching  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  فوق دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

،کارشناس امور   سیستم نویس برنامه :مشاغل شرکت کنندگان
    پردازش اطالعات ثبت احوال

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95     آبان:   زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  



٧٧ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  NET. میمفاه و یسینو برنامه :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  شغل بدو تصدي  توجیهی
  سطح دانش و مهارت کسب توانمندي  شغلی و حرفه اي        ءارتقا : اهدف کلی آموزش

        در زمینه برنامه نویسیکسب توانمندي  شغلی و حرفه اي  :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :آموزشنوع    عملی                  34نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  
  
  

Module 1: Getting Started  
Module 2: Working with Forms and Controls  

Module 3: Using Variables and Arrays  
Module 5: Decision Structures and Loops  

Module 6: Validating User Input 
Module 7: Handling Errors and Exceptions  

Module 8: Enhancing the User Interface  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  فوق دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

،کارشناس امور   سیستم نویس برنامه :مشاغل شرکت کنندگان
    پردازش اطالعات ثبت احوال

  :شغلیرتبه 

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95   آذر:     زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  



٧٨ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  Server+  :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  سطح دانش و مهارت و کسب توانمندي  شغلی و حرفه اي        ءارتقا : اهدف کلی آموزش

        در زمینه مدیریت شبکه کسب توانمندي  شغلی و حرفه اي  :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  40نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
 ای و يساز رهیذخ منابع،   Networking      ،System Components   ، BIOS بر يا خالصه،       ها سیسرو و ها نقش آموزش

Storage     ، PATA    ، SATA    ،SCSI    ،Fibre Channel    ،iSCSI and FCIP   
  Fault Tolerance ای و خطاها تحمل ییتوانا

RAID آن يایمزا و   
Remote Management   

Server Performance   
SNMP      ،DMI and IPMI   

NetWare Installation   
Upgrade   

CPU   
Memory   

   Troubleshooting ای و وبیع رفع آموزش
Server Shutdown   

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  فوق دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 امور کارشناس  ،سیستم نویس برنامه :مشاغل شرکت کنندگان
    پردازش اطالعات ثبت احوال

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95  دي:      زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  



٧٩ 
 

  دوره آموزشیمشخصات 
  »د«فرم 

  

  مفاهیم و روش هاي تحلیل و طراحی نرم افزار :  عنوان دوره آموزشی
  

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی

  سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش
  افزار طراحی نرمدر زمینه کسب توانمندي  شغلی و حرفه اي   :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  30نظري        :   مدت آموزش به ساعت 
 ::سرفصل هاي آموزش

By the end of the course the delegate will be able to  
 Explain the importance of linking requirements to the Business Case  
 Describe the roles and responsibilities of key stakeholders in the requirements engineering process  
 Explain the use of a range of requirements elicitation techniques and the relevance of the techniques to business situations  
 Analyse, prioritise and organise elicited requirements 
 Document requirements  
 Identify problems with requirements and explain how requirements documentation may be improved  
 Create a model of the features required from a system  
 Interpret a model of the data requirements for an information system Describe the principles of Requirements Management and 

explain the importance of managing requirements  
 Describe the use of tools to support Requirements Engineering  
 Explain the process and stakeholders involved in Requirements Validation  

Course Contents: 
 
Course Structure 
• Module 1 - Introduction to Requirements Engineering (5%) 
• Module 2 - Hierarchy of requirements (10%) 
• Module 3 - Stakeholders in the requirements process (5%) 
• Module 4 - Requirements Elicitation (20%) 
• Module 5 - Use of models in Requirements Engineering (10%) 
• Module 6 - Requirements Documentation (15%) 
• Module 7 - Requirements Analysis (20%) 
• Module 8 - Requirements Validation (5%) 
• Module 9 - Requirements Management (10%) 

  
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  فوق دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

  :رتبه شغلی    کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  ارشد و باالترکارشناسی : شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95  دي:      زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب



٨٠ 
 

  دوره آموزشیمشخصات 
  »د«فرم 

  

  Java میمفاه و یسینو برنامه :  عنوان دوره آموزشی
  

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی

  سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش
  

  در زمینه برنامه نویسیکسب توانمندي  شغلی و حرفه اي   :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  30نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
 JavaScript, Browser, and the Web        ،Core JavaScript        ،Object Oriented Techniques and 

JavaScript       ،Windows and Frames         ،Forms and Data        ،XML and DOM   
Cascading Style Sheets and JavaScript    ،Dynamic HTML     ،Establishing Your Toolset   

Good Code Practice     ،Error Handling, Debugging, and Troubleshooting   
Privacy, Security, and Cookies    ،Regular Expressions   

Form Validation   
Making Page Dynamic   

Extension of Core and Browser Objects   
Shopping Cart Application   

Asp.Net, Web Services, and JavaScript  
  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  فوق دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

  :رتبه شغلی   سیستم نویس برنامه :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :محتواي آموزشی منابع و
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95   آدر:     زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



٨١ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

  

  CCNA :  عنوان دوره آموزشی
  

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  سطح دانش و مهارت کسب توانمندي  شغلی و حرفه اي   ءارتقا : اهدف کلی آموزش

  
  ایجاد توانمندي در مدیریت شبکه  :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی     60نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  
 Switching  

Virtual LANs  
Network Introduction  

The TCP/IP   
OSI Networking Models  

Routing  
 )RIP(  
 )OSPF(  

          )EIGRP(  
Security  

Scaling IPV6 Addressing  
WAN  

  
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  فوق دیپلم و باالتر :کنندگانمقطع تحصیلی شرکت 

 امور کارشناس  ،سیستم نویس برنامه :مشاغل شرکت کنندگان
  ثبت ا حوالپردازش اطالعات 

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  مدرك کارشناسیدست کم پنج سال سابقه تدریس براي : شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95  بهمن:      زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب



٨٢ 
 

  دوره آموزشی مشخصات
  »د«فرم 

  

  Web logic server :  عنوان دوره آموزشی
  

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

  
   Web Logicنصب  و راهبري سرور  :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی   24نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
   معماريWebLogic 
 نصب و راه اندازي 
 مدیریت سرور 
 نگهداري و نظارت 
 امنیت 
 Java Servlets, JSP 
 Java Naming and Directory Interface 
 JDBC 
 Enterprise JavaBeans 
 Java Messaging Service 
 Packaging and Deployment 

Java Messaging Service   
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  فوق دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 امور کارشناس  ،سیستم نویس برنامه :مشاغل شرکت کنندگان
  ثبت ا حوالپردازش اطالعات 

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95 بهمن:       زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 



٨٣ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  ITIL Service Manager :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

  
  در زمینه امنیت رایانهکسب توانمندي  شغلی و حرفه اي   :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  16نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
   

  يساز ادهیپ و يزیر برنامه ندیفرآ
  ها استیس فیتعر

  يزیر برنامه
   يساز آماده و ارتباطات
  تیامن کنترل يها تیفعال اجرا و) Security Management( امنیت مدیریت

  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  فوق دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس امور   و سیستم نویس برنامه :مشاغل شرکت کنندگان
    پردازش اطالعات ثبت احوال

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95    اسفند:    زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب



٨۴ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

  مفاهیم و روش هاي آزمودن نرم افزار :  عنوان دوره آموزشی
  

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی

  سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش
  افزار آزمایش نرمدر زمینه کسب توانمندي  شغلی و حرفه اي   :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  30نظري        :   مدت آموزش به ساعت 
   :سرفصل هاي آموزش

 Reference: Lynda.com (http://www.lynda.com/Developer-Programming-Foundations-tutorials/Foundations-Programming-
Software-Quality-Assurance/126119-2.html)  

 1. Types of Quality Engineers   
   How to think about quality   
   Traditional disciplines in software development     
   Black-box testing: More than just clicking buttons    
   White box: Thinking about your internals from a test perspective     

   Gray box: Thinking past the user interface   
  2. Defining a Common Language   

   Understanding your project and quality goals   
   Breaking down and ranking issues by severity   
   Using a matrix to define priorities   
   Defining milestone goals    

   3. Tracking Systems   
   Exploring bug bases    
   Test case management systems     
   Recording defects     
   Example bug workflows     
   What is a bug model?     
   Interpreting bug models     

  
   4. Areas of Focus   

   Testing core functionality    
   Identifying possible user scenarios     
   Back-end testing    
   Understanding load testing and why it is important   

    
   5. Automation 

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  فوق دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

  :رتبه شغلی    کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  سابقه تدریس براي مدرك کارشناسیدست کم پنج سال : شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95   اسفند:     زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب
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  شناسنامه دوره هاي آموزشی.ث
  تخصصیشغلی  

  )آمار و جمعیت(
  
  
  
  

 

  
   



٨۶ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  سیاست هاي جمعیتی :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

  جمعیتدر زمینه کسب توانمندي  شغلی و حرفه اي   :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  24نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
   

  جمعیتی هاي سیاست خچهیتار -
  جمعیت جغرافیایی توزیع -
  یتیجمع وتعادل باروري به مربوط ياستهایس -
 افتهی توسعه يوکشورها توسعه درحال يدرکشورها یتیجمع يها استیس -

  ی مهاجرتي استهایس -

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :کنندگانمقطع تحصیلی شرکت 

 کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال :مشاغل شرکت کنندگان
معاون فناوري اطالعات و آمار جمعیتی ،رئیس گروه تولید  :پست هاي( 

   )آمارهاي جمعیتی و مهاجرت

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95  مرداد:      زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب
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  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

  

کارگاه آموزشی کاربرد نظارت و ارزیابی در  ارتقاء  :  عنوان دوره آموزشی
  کیفیت آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

  جمعیتدر زمینه کسب توانمندي  شغلی و حرفه اي   :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  12نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
   

 ارزیابی و کیفیت آمارهاي جمعیتی با مفاهیم آشنایی -
 کیفیت آمارهاي جمعیتی آشنایی با استانداردهاي سنجش و تضمین -
 )ثبت تغییر نشانی( سنجش کیفیت آمارهاي جمعیتی و مهاجرت روش هاي مستقیم و غیر مستقیم -
  )ثبت تغییر نشانی( سنجش کیفیت آمارهاي جمعیتی و مهاجرت امتیازات و محدودیت هاي  هریک از روش هاي مستقیم و غیر مستقیم -

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال :شرکت کنندگانمشاغل 
معاون فناوري اطالعات و آمار جمعیتی ،رئیس گروه تولید  :پست هاي( 

   )آمارهاي جمعیتی و مهاجرت

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  کارشناسیدست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك : شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95  مهر:      اجراي دوره زمان
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب
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  دوره آموزشیمشخصات 
  »د«فرم 

  

داده هاي جمعیتی مکان محور و  با مفاهیمآشنایی  :  عنوان دوره آموزشی
  کاربرد آن در نظام برنامه ریزي

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

  الزم در به کارگیري داده هاي جمعیتی مکان محورکسب توانمندي  :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  12نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
   

 تعریف مفاهیم -
 ضرورت جمع آوري داده هاي مکان محور -
 )الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی و بخشنامه هاقوانین (آشنایی با قوانین مربوط به کارت شناسایی ملی  -
 تولید آمار داده هاي مکان محور -
 آشنایی با سامانه ثبت تغییر نشانی -
  اهمیت داده هاي مکان محور در نظام برنامه ریزي -

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال :مشاغل شرکت کنندگان
معاون فناوري اطالعات و آمار جمعیتی ،رئیس گروه تولید  :پست هاي( 

   )آمارهاي جمعیتی و مهاجرت

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95  آذر:      زمان اجراي دوره
  :آموزش نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب
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  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  الگوي باروريکارگاه آموزشی برآورد سطح و  :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

  جمعیتدر زمینه کسب توانمندي  شغلی و حرفه اي   :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  18نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

 آشنایی با مفاهیم اساسی  -
 آشنایی با سنجه هاي باروري -
   روش هاس برآورد و تحلیل باروري -

   

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :شرکت کنندگانمقطع تحصیلی 

 کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال :مشاغل شرکت کنندگان
معاون فناوري اطالعات و آمار جمعیتی ،رئیس گروه تولید  :پست هاي( 

   )آمارهاي جمعیتی و مهاجرت

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95   بهمن:     اجراي دوره زمان
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



٩٠ 
 

  دوره آموزشیمشخصات 
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  سیاست هاي جمعیتی :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

  جمعیتدر زمینه کسب توانمندي  شغلی و حرفه اي   :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  24نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
   

  جمعیتی هاي سیاست خچهیتار -
  جمعیت جغرافیایی توزیع -
  یتیجمع وتعادل باروري به مربوطي استهایس -
 افتهی توسعهي وکشورها توسعه درحالي درکشورهای تیجمعي ها استیس -
   یمهاجرتي استهایس -

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس تولید و تحلیل آمار و اطالعات  :پست هاي(  کارشناس امور ثبت احوال :مشاغل شرکت کنندگان
کارشناس مسؤول آمار و اطالعات جمعیتی،کارشناس آمارهاي حیاتی و مهاجرت  - جمعیتی و مهاجرت 

،کارشناس و کارشناس مسؤول امور ثبت وقایع حیاتی، کارشناس مسؤول آمارهاي حیاتی، کارشناس آمارهاي 
ناس انتشار آمارهاي حیاتی و مهاجرت، کارشناس تولید موضوعی، کارشناس تحلیل آمارهاي حیاتی، کارش

آمارهاي حیاتی، کارشناس تحلیل آمارهاي جمعیتی و مهاجرت، کارشناس تولید آمارهاي جمعیتی و مهاجرت، 
کارشناس : پست هاي(کارشناس برنامه ریزي )،رئیس گروه تولید آمارهاي جمعیتی و مهاجرت کارشناس آمار

کارشناس پژوهش تولید و نشر، کارشناس پژوهش ثبت وقایع سؤول آمار پرسنلی،آمار پرسنلی، کارشناس م
  )حیاتی،

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :محتواي آموزشیمنابع و 
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95    شهریور:    اجراي دوره زمان

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  



٩١ 
 

  دوره آموزشیمشخصات 
  »د«فرم 

  

کارگاه آموزشی کاربرد نظارت و ارزیابی در  ارتقاء  :  عنوان دوره آموزشی
  کیفیت آمار و اطالعات جمعیتی و مهاجرت

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

  جمعیتدر زمینه کسب توانمندي  شغلی و حرفه اي   :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  12نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
   

 ارزیابی و کیفیت آمارهاي جمعیتی با مفاهیمآشنایی   -
 کیفیت آمارهاي جمعیتی آشنایی با استانداردهاي سنجش و تضمین -
 )ثبت تغییر نشانی( سنجش کیفیت آمارهاي جمعیتی و مهاجرت روش هاي مستقیم و غیر مستقیم -
 )ثبت تغییر نشانی( سنجش کیفیت آمارهاي جمعیتی و مهاجرت امتیازات و محدودیت هاي  هریک از روش هاي مستقیم و غیر مستقیم -

  
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس تولید و تحلیل آمار و اطالعات  :پست هاي(  کارشناس امور ثبت احوال :مشاغل شرکت کنندگان
کارشناس مسؤول آمار و اطالعات جمعیتی،کارشناس آمارهاي حیاتی و مهاجرت  -جمعیتی و مهاجرت 

،کارشناس و کارشناس مسؤول امور ثبت وقایع حیاتی، کارشناس مسؤول آمارهاي حیاتی، کارشناس آمارهاي 
ناس انتشار آمارهاي حیاتی و مهاجرت، کارشناس تولید موضوعی، کارشناس تحلیل آمارهاي حیاتی، کارش

آمارهاي حیاتی، کارشناس تحلیل آمارهاي جمعیتی و مهاجرت، کارشناس تولید آمارهاي جمعیتی و مهاجرت، 
کارشناس : پست هاي(کارشناس برنامه ریزي )،رئیس گروه تولید آمارهاي جمعیتی و مهاجرت کارشناس آمار

کارشناس پژوهش تولید و نشر، کارشناس پژوهش ثبت وقایع مسؤول آمار پرسنلی،آمار پرسنلی، کارشناس 
  )حیاتی،

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :محتواي آموزشیمنابع و 
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95   آبان:     اجراي دوره زمان

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

   



٩٢ 
 

  دوره آموزشیمشخصات 
  »د«فرم 

داده هاي جمعیتی مکان محور و مفاهیم آشنایی با :  عنوان دوره آموزشی
  کاربرد آن در نظام برنامه ریزي

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی

  سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش
  جمعیتدر زمینه کسب توانمندي  شغلی و حرفه اي   :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  12نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
   

 تعریف مفاهیم -
 ضرورت جمع آوري داده هاي مکان محور -
 )الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی و بخشنامه هاقوانین (آشنایی با قوانین مربوط به کارت شناسایی ملی  -
 تولید آمار داده هاي مکان محور -
 آشنایی با سامانه ثبت تغییر نشانی -
   اهمیت داده هاي مکان محور در نظام برنامه ریزي -

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

کارشناس تولید و تحلیل آمار و اطالعات  :پست هاي(  کارشناس امور ثبت احوال :کنندگانمشاغل شرکت 
کارشناس مسؤول آمار و اطالعات جمعیتی،کارشناس آمارهاي حیاتی و مهاجرت  - جمعیتی و مهاجرت 

،کارشناس و کارشناس مسؤول امور ثبت وقایع حیاتی، کارشناس مسؤول آمارهاي حیاتی، کارشناس آمارهاي 
ناس انتشار آمارهاي حیاتی و مهاجرت، کارشناس تولید موضوعی، کارشناس تحلیل آمارهاي حیاتی، کارش

آمارهاي حیاتی، کارشناس تحلیل آمارهاي جمعیتی و مهاجرت، کارشناس تولید آمارهاي جمعیتی و مهاجرت، 
کارشناس : پست هاي(کارشناس برنامه ریزي )،رئیس گروه تولید آمارهاي جمعیتی و مهاجرت کارشناس آمار

کارشناس پژوهش تولید و نشر، کارشناس پژوهش ثبت وقایع سؤول آمار پرسنلی،آمار پرسنلی، کارشناس م
  )حیاتی،

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :محتواي آموزشیمنابع و 
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95   دي:     اجراي دوره زمان

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 



٩٣ 
 

  آموزشیمشخصات دوره 
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  کارگاه آموزشی برآورد سطح و الگوي باروري :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  سطح دانش و مهارت  ءارتقا : اهدف کلی آموزش

  جمعیتدر زمینه کسب توانمندي  شغلی و حرفه اي   :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  18نظري        :   مدت آموزش به ساعت 
  :سرفصل هاي آموزش

   
 آشنایی با مفاهیم اساسی -
 آشنایی با سنجه هاي باروري -
   روش هاس برآورد و تحلیل باروري -

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :کنندگانمقطع تحصیلی شرکت 

کارشناس تولید و تحلیل آمار و اطالعات  :پست هاي(  کارشناس امور ثبت احوال :مشاغل شرکت کنندگان
کارشناس مسؤول آمار و اطالعات جمعیتی،کارشناس آمارهاي حیاتی و مهاجرت  - جمعیتی و مهاجرت 

،کارشناس و کارشناس مسؤول امور ثبت وقایع حیاتی، کارشناس مسؤول آمارهاي حیاتی، کارشناس آمارهاي 
ناس انتشار آمارهاي حیاتی و مهاجرت، کارشناس تولید موضوعی، کارشناس تحلیل آمارهاي حیاتی، کارش

آمارهاي حیاتی، کارشناس تحلیل آمارهاي جمعیتی و مهاجرت، کارشناس تولید آمارهاي جمعیتی و مهاجرت، 
کارشناس : پست هاي(کارشناس برنامه ریزي )،رئیس گروه تولید آمارهاي جمعیتی و مهاجرت کارشناس آمار

کارشناس پژوهش تولید و نشر، کارشناس پژوهش ثبت وقایع سؤول آمار پرسنلی،آمار پرسنلی، کارشناس م
  )حیاتی،

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :محتواي آموزشیمنابع و 
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

      الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید : مجریان آموزش  .....سایر 

  این مرکز
  95  دي:      اجراي دوره زمان

  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 
  عبدالرسول غزالی

  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

   



٩۴ 
 

  
  
  
  

  
  
  

  شناسنامه دوره هاي آموزشی.ج
  عمومی

  
  
  
  

 

  
   



٩۵ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  )1(اقتصاد مقاومتی :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
پیرامون جنبه هاي نظري، تأمالت فراگیر نمودن و فضاسازي مناسب براي دریافت مشترك در مدیران عملیاتی و کارشناسان،  : اهدف کلی آموزش

  اجرایی و الزامات تحقق سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی
   :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  12نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

   :سرفصل هاي آموزش
 تبیین رابطه اقتصاد مقاومتی، سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران و سایر اسناد باالدستی .1

 کلیات و ضرورت هاي اقتصادي مقاومتیمبانی، مفاهیم،  .2
 تبین ساختار و مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتی .3
 تحلیل اقتصاد ایران و تبیین وضع موجود .4
 )کالن(تبیین الزامات و راهبردهاي تحقق اقتصاد مقاومتی  .5

  )دستگاهی(تبیین الزامات و راهکارهاي دستگاهی اقتصاد مقاومتی   .6
   

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

بجز کلیه پست ها  :پست ها(  کلیه مشاغل :مشاغل شرکت کنندگان
   )مدیران میانی و پایه

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  کارشناسیدست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك : شرایط تجربی
 )TOT(تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  از مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آینده نگري

  :منابع و محتواي آموزشی
منابع مورد تأیید کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص 

  مصلحت نظام
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95 آبان:       زمان اجراي دوره
  :آموزش نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 

  



٩۶ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  )1(سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران  :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
ساله جمهوري  20در جهت عملیاتی نمودن اهداف سند چشم انداز ) تصمیم سازان و تصمیم گیران(ایجاد زمینه مشارکت نخبگان  : اهدف کلی آموزش

  اسالمی ایران
   :عملکردي/رفتارياهداف آموزشی 

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  12نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

 مبانی برنامه ریزي و توسعه :سرفصل هاي آموزش
 اصول تغییر و پارادایم .1
 مبانی علمی چشم انداز .2
 مطالعه تطبیقی تحقق اسناد توسعه در ایران و جهان .3
 فرآیند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم انداز .4
 غربی به عنوان قلمرو نفوذ اهداف سندتحلیل منطقه اي آسیاي جنوب  .5
  ساله جمهوري اسالمی ایران 20بررسی الزامات و راهکارهاي تحقق سند چشم انداز  .6

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

بجز کلیه پست ها  :پست ها(  کلیه مشاغل :مشاغل شرکت کنندگان
   )میانی و پایهمدیران 

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
 )TOT(تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  از مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آینده نگري

  :آموزشیمنابع و محتواي 
منابع مورد تأیید کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص 

  مصلحت نظام
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95   دي:     اجراي دوره زمان
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 

   



٩٧ 
 

  آموزشی مشخصات دوره
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  )اصول ،چهارچوب و استقرار(حاکمیت فاوا :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
 استقرار نظام حاکمیت فناوري اطالعات و نظام مدیریت خدمات فناوري اطالعات : اهدف کلی آموزش

  
   :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  12نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

   :سرفصل هاي آموزش
  

 اصول و مفاهیم حاکمیت فاوا -
 چهارچوب حاکمیت هاي فاوا -
  COBITاستقرار نظام حاکمیت فاوا مبتنی بر چهارچوب  -

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 کارشناس امور پردازش اطالعات ثبت احوال :مشاغل شرکت کنندگان
   )کلیه پست هاي زیر مجموعه شغل :پست ها( 

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
تأییدیه از سامانه فناوري اطالعات داشتن :  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

   کارکنان دولت

  :منابع و محتواي آموزشی
  آخرین کتب فناوري اطالعت در زمینه مربوط

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95  دي:      اجراي دوره زمان
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 

   



٩٨ 
 

  آموزشی مشخصات دوره
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  مهارت هاي حرفه اي و اداري کار با رایانه :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
   ارتقاء سطح توانایی هاي عمومی کارکنان دولت در استفاده از فناوري اطالعات : اهدف کلی آموزش

   :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  22نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

   :سرفصل هاي آموزش
  

 واژه پرداز پیشرفته -
 صفحه گسترده پیشرفته -
 ارائه مطالب پیشرفته -
  آشنایی و کار با سیستم اتوماسیون اداري و سامانه ملی و دستگاهی -

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

  :رتبه شغلی  )هاکلیه پست  :پست ها(  کلیه رشته ها :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
تأییدیه از سامانه فناوري اطالعات داشتن :  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

   کارکنان دولت

  :منابع و محتواي آموزشی
  آخرین کتب فناوري اطالعت در زمینه مربوط

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95 اسفند:       اجراي دوره زمان
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 

   



٩٩ 
 

  دوره آموزشیمشخصات 
  »د«فرم 

  

:نوع دوره   روخوانی و روان خوانی قرآن کریم :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندي  شغلی و حرفه اي        : اهدف کلی آموزش

  اشنایی کارکنان با جایگاه اخالق در مناسبات انسانی و نحوه تعامل با دیگر افراد در خانواده، جامعه و اداره عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی        28نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

  آشنایی باحروف الفباي عربی      آشنایی باصداهاي کوتاه و تلفظ صحیح آن -
 آشنایی با صداهاي بلند وتلفظ صحیح آن         آشنایی با عالمت سکون -

 آشنایی با  عالمت تشدید     آشنایی با عالمت تنوین -

 آشنایی با عالمت مد     آشنایی با حروف ناخوانا -

 وقاعده اشباع وعدم اشباع آن        آشنایی با حروف مقطعه قرآن» هاي ضمیر«آشنایی با  -

 آشنایی با همزه وانواع آن      آشنایی با  همزه وصل -

  )ع،غ ، ح(صحیح حروف  آشنایی با  نحوه وقف برآخر کلمات       آشنایی با  عالئم ورموز وقف آشنایی با تلفظ -
 )ث ،ذ(آشنایی با تلفظ صحیح حروف )       ظ(آشنایی با تلفظ صحیح حرف  -

 )ط(آشنایی با تلفظ صحیح حرف )     ص ، ض(آشنایی با تلفظ صحیح حروف  -

  )و(آشنایی با تلفظ صحیح حرف  
  رشته هاکلیه :  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

  :رتبه شغلی  کلیه مشاغل  :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
 )TOT(تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  از مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آینده نگري

  :منابع و محتواي آموزشی
  قرآن کریم، جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95   مرداد :     زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب



١٠٠ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

  

:نوع دوره   کریم تفسیر برگزیده آیات قرآن :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  تصدي شغلبدو   توجیهی
  ارتقا سطح دانش و مهارت و کسب توانمندي  شغلی و حرفه اي        : اهدف کلی آموزش

   عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی        28نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

  آشنایی باحروف الفباي عربی      آشنایی باصداهاي کوتاه و تلفظ صحیح آن -
 صحیح آن         آشنایی با عالمت سکونآشنایی با صداهاي بلند وتلفظ  -

 آشنایی با  عالمت تشدید     آشنایی با عالمت تنوین -

 آشنایی با عالمت مد     آشنایی با حروف ناخوانا -

 وقاعده اشباع وعدم اشباع آن        آشنایی با حروف مقطعه قرآن» هاي ضمیر«آشنایی با  -

 همزه وصلآشنایی با همزه وانواع آن      آشنایی با   -

  )ع،غ ، ح(آشنایی با  نحوه وقف برآخر کلمات       آشنایی با  عالئم ورموز وقف آشنایی با تلفظ صحیح حروف  -
 )ث ،ذ(آشنایی با تلفظ صحیح حروف )       ظ(آشنایی با تلفظ صحیح حرف  -

 )ط(آشنایی با تلفظ صحیح حرف )     ص ، ض(آشنایی با تلفظ صحیح حروف  -

  )و(حیح حرف آشنایی با تلفظ ص 
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر  :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

  :رتبه شغلی  کلیه مشاغل  :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
 )TOT(تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  از مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آینده نگري

  :منابع و محتواي آموزشی
  کتب تفسیر آیات

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95  مرداد:      زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب



١٠١ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  خانواده موفق :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
   ارتقاء سطح توانایی هاي عمومی کارکنان دولت در استفاده از فناوري اطالعات : اهدف کلی آموزش

چگونگی غنا بخشیدن به مهارتهاي ارتباطی در  –ویژگیهاي خانواده موفق : فراگیران باید پس از پایان پودمان آموزشی بتوانند   :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري
  . چگونگی حل بحرانهاي خانوادگی را  تشریح نمایند–خانواده

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  12نظري        :   مدت آموزش به ساعت 
   :سرفصل هاي آموزش

  
  ارایه  و تفسیر آمار طالق و زنان سرپرست خانواده      خانواده هاي امروز ایرانی    ساختار خانواده    تعریف خانواده و خانواده موفق

  چگونگی غنا بخشیدن به مهارتهاي ارتباطی در خانواده     هاي خانواده موفق بیان ویژکی
  ...)شناسایی و باز شناسی نیازها و حساسیت هاي یکدیگر و- فهم همدیگر-احترام(بنیادهاي ارتباط 

  ....)فکرخوانی و –وضوح –آداب  –وقت شناسی (اصول ارتباط 
  تفاوتهاي جنسیتی و فرهنگی در سبک ارتباط

  ارتباط غیر کالمی در خانواده ها       ارتباط کالمی در خانواده ها
  ارایه راهکارهایی براي برقراري مجد روابط و پیشرفت آنها در صورت کم رنگ شدن ارتباطات 

  
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

  :رتبه شغلی  )هاکلیه پست  :پست ها(  کلیه رشته ها :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
 )TOT(تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  از مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آینده نگري

  :منابع و محتواي آموزشی
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95    اسفند:    اجراي دوره زمان
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 

   



١٠٢ 
 

  دوره آموزشیمشخصات 
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  سالمت بهداشت و روان :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
   در زمینه سالمت بهداشت و روانارتقاء سطح توانایی هاي عمومی  : اهدف کلی آموزش

   :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  6نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

   :سرفصل هاي آموزش
  

 اعتقادات و باورهاي مذهبی -
 روابط خانوادگی -
 روابط زناشویی -
 رابطه والدین با فرزندان و بالعکس -
 اصلی انساننیازهاي  -
 عادات مخرب -
   رفتارهاي مطلوب -
-   

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

  :رتبه شغلی  )هاکلیه پست  :پست ها(  کلیه رشته ها :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
 )TOT(تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  از مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آینده نگري

  :منابع و محتواي آموزشی
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95   آبان:     اجراي دوره زمان
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 

  



١٠٣ 
 

  دوره آموزشیمشخصات 
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  )2(اقتصاد مقاومتی :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
تسري گفتمان و ادبیات واحد بر اساس مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتی و جلوگیري از قرائت هاي مختلف و ایجاد همسویی و اتفاق نظر  : اهدف کلی آموزش

  این سیاستدر جهت تحقق 
   :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  
  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  8نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

   :سرفصل هاي آموزش
  

 تبیین اهداف قدرت ملی در ایران و مطالعه تطبیقی آن .1
 اقتصاد مقاومتی گامی مؤثر در تحقق قدرت ملی .2
 مفاهیم سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی مبانی و .3
 بند اقتصاد مقاومتی 24تشریح  .4
 تبیین الزامات و راهبردهاي تحقق اقتصاد مقاومتی .5
 مطالعه تحقق اسناد توسعه در کشورهاي مختلف .6
 تبیین ساختار و مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتی .7

  
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

مدیران میانی و  :پست ها(  کلیه رشته ها :مشاغل شرکت کنندگان
  )پایه

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
 )TOT(تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  از مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آینده نگري

  :منابع و محتواي آموزشی
منابع مورد تأیید کمیسیون چشم انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص 

  مصلحت نظام
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95  آبان:      اجراي دوره زمان
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 



١٠۴ 
 

  آموزشی مشخصات دوره
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  )2(سند چشم انداز جمهوري اسالمی ایران :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
گسترش و تقویم عزم ملی، فرهنگ سازي و آگاه نمودن مدیران نسبت به اهداف سند چشم انداز و فضاسازي مناسب براي دریافت  : اهدف کلی آموزش

  ساله جمهوري اسالمی ایران 20مشترك پیرامون جنبه هاي نظري و تأمالت اجرایی سند چشم انداز 
   :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  
  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  8نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

   :سرفصل هاي آموزش
  

 مفاهیم تحول  .1
 )مدرنیزاسیون(نوسازي  -
 توسعه -
 تغییر -

 فرآیند تدوین و معرفی ابعاد سند چشم انداز .2
 ارزیابی و نظارت راهبردي سند چشم اندازسیستم  .3
 تحلیل منطقه اي آسیاي جنوب غربی به عنوان قلمرو نفوذ اهداف سند  .4

  
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

مدیران میانی و  :پست ها(  کلیه رشته ها :مشاغل شرکت کنندگان
  )پایه

  :شغلیرتبه 

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
 )TOT(تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  از مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آینده نگري

منابع مورد تأیید کمیسیون چشم انداز و امور  :منابع و محتواي آموزشی
  نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام

  
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95  شهریور:      اجراي دوره زمان
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 



١٠۵ 
 

  دوره آموزشیمشخصات 
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  دولت الکترونیک :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  ارتقاء سطح دانش و مهارت در زمینه فناوري اطالعات : اهدف کلی آموزش

کارایی، اثربخشی، شفافیت تبادالت و تعامالت اطالعات در فراهم آوردن الزامات نظام اداري الکترونیک، ارتقاء  :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري
  راستاي رضایتمندي مردم

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  8نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

   :سرفصل هاي آموزش
  

 آشنایی با مفهوم دولت الکترونیک -
 بیان مزایا و دستاوردهاي دولت الکترونیک -
 تشریح گونه ها و مدل هاي مختلف دولت الکترونیک -
 آمادگی الکترونیکی -
 ذکر محدودیت ها و موانع توسعه دولت الکترونیک -
 آشنایی با قوانین باالدستی در حوزه دولت الکترونیک -
 آشنایی با کاربردها و نوآوري هاي و نقش هاي فناوري اطالعات -

  
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

مدیران  :پست ها(  کارشناس امور ثبت احوال :مشاغل شرکت کنندگان
  )استان هاکل 

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
تأییدیه از سامانه فناوري اطالعات داشتن :  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  کارکنان دولت

  :منابع و محتواي آموزشی
  الکترونیک و جزوه استادکتاب نقشه راه دولت 

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95   بهمن:     زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



١٠۶ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  آداب رفتار و تشریفات بین المللی :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  ارتقاء سطح دانش در زمینه تشریفات بین المللی : اهدف کلی آموزش

  رعایت آداب و تشریفات در تعامالت بین المللی  :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  6نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

   :سرفصل هاي آموزش
  

  چیست؟ تشریفات
 پوشش رسمی

 رعایت آداب و تشریفات پسندیده در مراودات بین المللی 

  تشریفات يمشخصه ها
  

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

  :رتبه شغلی  )مدیران میانی :پست ها(  کلیه رشته ها :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
 )TOT(تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  از مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آینده نگري

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95 آبان:       اجراي دوره زمان
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



١٠٧ 
 

  دوره آموزشیمشخصات 
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  توجیهی بدو خدمت :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
         آشنایی با مباحث کلیدي کار در دستگاه هاي دولتی : اهدف کلی آموزش

   :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی          70نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

  :سرفصل هاي آموزش
  

  )ساعت12(آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوري اسالمی ایران و چشم انداز
  )ساعت 6(ها و ساختار اداري دستگاه محل خدمت  آشنایی با مأموریت

  )ساعت 16( قانون مدیریت خدمات کشوري
  )ساعت 12( ارتباط مؤثر در سازمان مبتنی بر ارزش هاي اسالمیفرهنگ سازمانی و 

  )ساعت 12( کار تیمی و حل مسأله
  )ساعت 12( اخالق حرفه اي کارگزارهاي اسالمی مبتنی بر آموزه هاي اسالمی در نظام اداري

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

  :رتبه شغلی  کلیه مشاغل :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
 )TOT(تدریس شایستگیداشتن گواهی :  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  از مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آینده نگري

  :منابع و محتواي آموزشی
  ، دستورالعمل هاي مربوط جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95  دي:        زمان اجراي دوره
  :آموزش نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



١٠٨ 
 

  
  
  
  

  شناسنامه دوره هاي آموزشی .د
  شغلی عمومی

  )فنی و مهندسی(
  
  
  
  

 

   



١٠٩ 
 

  آموزشیمشخصات دوره 
  »د«فرم 

  

در  )ایمنی محیط زیست بهداشت ( HSEمدیریت :  عنوان دوره آموزشی
   کارگاه هاي ساختمانی

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  باال بردن سطح دانش فنی  : اهدف کلی آموزش

 بهداشت ایمنی در کارگاه هاي ساختمانیکسب توانمندي براي نظارت بر کیفیت  :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري
  
  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  18نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

   :سرفصل هاي آموزش
 )محیط زیست –بهداشت  –ایمنی (در پروژه عمرانی  HSEجایگاه  -

 در کارگاه ساختمانی HSEضرورت و الزام پیمانکاران در پرداختن به  -

 )برچیدن کارگاه –تجهیز کارگاه اجرا  –مناقصه (در مراحل اجرایی  HSEضرورت درج  -

 HSE Planدر کارگاه  HSEنحوه تدوین دستورالعمل  -

  در کارگاه HSEآشنایی با مراحل استقرار و مسؤول  -

  
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :يپست ها(  کارشناس برنامه ریزي :مشاغل شرکت کنندگان
پست (  مهندس راه و ساختمان )کارشناس مسؤول برنامه ریزي امور عمرانی

پست (  کاردان  راه و ساختمان)  کارشناس ساختمان و تأسیسات :يها
  )        تکنیسین ساختمان و تأسیسات:يها

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95 شهریور:       اجراي دوره زمان
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 

  



١١٠ 
 

  دوره آموزشیمشخصات 
  »د«فرم 

  

نحوه تنظیم قرارداد هاي متداول در ساخت و  :  عنوان دوره آموزشی
  سازها

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  باال بردن سطح دانش فنی  : اهدف کلی آموزش

 ساخت وساز توانایی در چگونگی کنترل و نظارت بر قراردادهاي :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري
  
  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  18نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

   :سرفصل هاي آموزش
 )اخذ استعالم قیمت، مذاکره یا ترك تشریفات –برگزاري مناقصه (روش هاي انتخاب پیمانکار  -

 اصلی قراردادارکان و اجزاي  -

 )ساختمانی(اصول تهیه و تنظیم قراردادهاي پیمانکاري  -

 )مدیریت پیمان –متر مربعی  –فهرست بها (انواع قراردادهاي پیمانکاري  -

 معرفی انواع قراردادهاي همسان -

 انواع بیمه نامه هاي الزم در کارهاي پیمانکاري ساختمانی -

 انواع تضامین در قراردادها -

  موارد خاتمه پیمان -

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :يپست ها(  کارشناس برنامه ریزي :مشاغل شرکت کنندگان
پست (  مهندس راه و ساختمان )کارشناس مسؤول برنامه ریزي امور عمرانی

پست (  کاردان  راه و ساختمان)  کارشناس ساختمان و تأسیسات :يها
  )        تکنیسین ساختمان و تأسیسات:يها

  :رتبه شغلی

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  جزوه استاد

  :ارزشیابیشیوه هاي 
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95  بهمن:      اجراي دوره زمان
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  



١١١ 
 

  آموزشی مشخصات دوره
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  ساز اصول انتخاب مصالح و روش هاي ساخت و :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  باال بردن سطح دانش فنی  : اهدف کلی آموزش

  ساز ساخت و کسب توانایی در شناخت انواع مصالح براي بهره گیري بهینه در :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  18نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

   :سرفصل هاي آموزش
 19آشنایی با انواع مصالح از لحاظ جنس با نگرش مبحث  - 

 مصالح متداول قدیمی - 

 مصالح متداول جدید - 

 بر اساس موقعیت بنا در اقلیم هاي مختلف انتخاب مصالح - 

 )بتنی، فلزي، مصالح بنایی، سازه صنعتی(انتخاب مصالح بر اساس انواع سازه  - 

 )صنعتی سازي –انبوه سازي  –بلند مرتبه سازي (انتخاب مصالح بر اساس عملیات اجرایی ساخت و ساز  - 

  :روش هاي ساخت و ساز
 )انبوه سازي –بلند مرتبه سازي  –لوکس سازي (آشنایی با انواع روش هاي ساخت و ساز  - 

 )سیستم بابل رك –سیستم بتن در جا  –آشنایی با سیستم قالب تونلی (آشنایی با انواع روش هاي ساخت و ساز صنعتی  - 

  BMSآشنایی با هوشمندسازي  -

  کلیه رشته ها:  صیلی شرکت کنندگانرشته تح  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

 :يپست ها(  کارشناس برنامه ریزي :مشاغل شرکت کنندگان
پست (  مهندس راه و ساختمان )کارشناس مسؤول برنامه ریزي امور عمرانی

پست (  کاردان  راه و ساختمان)  کارشناس ساختمان و تأسیسات :يها
  )        تکنیسین ساختمان و تأسیسات:يها

  :شغلیرتبه 

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95    آذر:    اجراي دوره زمان
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب



١١٢ 
 

  
  
  
  
  

  
  
  

  شناسنامه دوره هاي آموزشی .ذ
  ویژه دفاتر پیشخوان

  
  
  
  

 

  
   



١١٣ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

  

آشنایی با فرایند ثبت نام و تحویل کارت ملی  :  عنوان دوره آموزشی
  هوشمند

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  حرفه ايباال بردن سطح دانش  : اهدف کلی آموزش

  فراگیران باید پس از آموزش فرایند ثبت نام و تحویل کارت ملی هوشمند رادر عمل به کار گیرند :عملکردي/آموزشی رفتارياهداف 

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  10نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

   :سرفصل هاي آموزش
  

 احراز اصالت مدارك -
 اخذ تصویر چهره -
 اخذ اثر انگشت -
 نکات امنیتی مدیر دفتر -
 آموزش امنیت تحویل کارت ملی هوشمند -
 اسکن مدارك -
 نحوه بایگانی کارت ملی هوشمند -
  نحوه امحاي کارت ملی هوشمند -

  
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :تحصیلی شرکت کنندگانمقطع 

  :رتبه شغلی  مدیران فنی  وکاربران دفاترمدرسین  :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  جزوه استاد :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95    مرداد:    زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 

  



١١۴ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

  

نحوه کنترل و کارگاه آموزشی احراز هویت و  :  عنوان دوره آموزشی
  )EQC(نظارت 

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  حرفه ايباال بردن سطح دانش  : اهدف کلی آموزش

 EQCتوانایی در احراز هویت و   و کنترل کسب  :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري
  
  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  8نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

   :سرفصل هاي آموزش
 هویت چیست؟ -
 روش هاي تعیین هویت -
 سیستم هاي در اختیار جهت احراز هویت -
 مفهوم سند -
 اعتبار سند و اصول حاکم بر اعتبار سند -
 ویژگی هاي هر کدام...) رسمی، عادي، (انواع و اقسام سند  -
 مدارك مفهوم جعل اسناد و -
 ابعاد حقوقی و کیفري جعل انواع اسناد و مدارك -
 راه هاي شناسایی و کشف جعل اسناد -
 ابزارها و تجهیزات شناسایی و کشف جعل اسناد -
 راه ها و روش هاي اثبات اصالت اسناد و مدارك -
 را ه هاي پیشگیري و مقابله با جعل اسناد -
  جعل اسنادنقش سازمان ها و دستگاه هاي اجرایی در پیشگیري از  -

  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

  :رتبه شغلی  مدیران فنی مدرسین دفاتر پیشخوان :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  مدرك کارشناسیدست کم پنج سال سابقه تدریس براي : شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95  مهر:      اجراي دوره زمان
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

   



١١۵ 
 

  آموزشی مشخصات دوره
  »د«فرم 

 آشنایی با قوانین و دستورالعمل ها و آیین نامه :  عنوان دوره آموزشی
  مرتبط هاي

:نوع دوره  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  حرفه ايباال بردن سطح دانش  : اهدف کلی آموزش

  سجلی را در عمل مدیریت نمایند قوانین مرتبط با وظایف و دستورالعمل هاي :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  16نظري        :   مدت آموزش به ساعت 
   :سرفصل هاي آموزش

 قانون ثبت احوال و قوانین مرتبط با آن -

 )حذف و اصالح –تغییر (دستورالعمل هاي مربوط به نام و نام خانوادگی  -

 تعویض شناسنامه المثنی، کارت ملی هوشمند، الصاق عکس -

 انواع گواهی هاي صادره و نحوه صدور -

 انواع ازدواج و طالق و نحوه ثبت آن -

 احکام قطعی دادگاهی و نحوه ثبت آن -

 هیأت حل اختالف و صالحیت هاي آن -

 موارد اختالف بین شناسنامه و پایگاه نحوه رفع آن -

 وفات و صالحیت هاي الزام جهت ثبت آنثبت والدت و  -

 مجمع تشخیص مصلحت نظام 70جرایم و مجازات هاي امور سجلی مصوب سال  -

 )سال سن 15سال و باالي  15زیر (م . ق 976ماده  2تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه چهت مشمولین بند  -

 م. ق 976ماده  6تنظیم سند جهت مشمولین بند  -

 ی و شناسنامه درج سیادت در اسناد سجل -

 آشنایی با آیین نامه ایجاد و بهره برداري از دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی -

 آشنایی با اسناد باالدستی و پایین دستی در امور واگذاري -

  آشنایی با بخشنامه هاي مرتبط و نحوه صدور پروانه ارائه خدمات الکترونیک هویت ملی در دفاتر پیشخوان
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :لی شرکت کنندگانمقطع تحصی

  :رتبه شغلی  مدیران فنی وکاربران دفاتر :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  قوانین و مقررات ثبت احوال و جزوه استاد :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95 آذر :       اجراي دوره زمان
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  



١١۶ 
 

  آموزشی مشخصات دوره
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  طرح تکریم ارباب رجوع :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  حرفه ايباال بردن سطح دانش  : اهدف کلی آموزش

 در ارائه خدمات دولتی را به کار گیرندفراگیران ضمن آشنایی با طرح تکریم ارباب رجوع باید دستورالعمل هاي مرتبط  :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري
  
  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  6نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

   :سرفصل هاي آموزش
  

 طرح ها و سیاست هاي اجرایی برنامه ارتقاء -
 مصوبه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع -
 اصالح روش هاي انجام کار و شیوه هاي اطالع رسانی ارائه خدمات دستگاه هاي دولتی –دستورالعمل نحوه مستندسازي  -
 اصالح و بهبود روش هاي انجام کار -
 بخشنامه ارسال فرم نظرسنجی ارباب رجوع و جمع بندي ماهانه نظرسنجی -
 ارباب رجوعبررسی فرم هاي نظارت بر اجراي طرح تکریم مردم و نظرسنجی از  -
  نمونه منشور اخالقی سازمان -

  
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

  :رتبه شغلی  مسؤولین دفاتر ،کاربران و مدیران فنی  :مشاغل شرکت کنندگان

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95   بهمن:     زمان اجراي دوره
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

  
   



١١٧ 
 

  مشخصات دوره آموزشی
  »د«فرم 

  

:نوع دوره  دفاتر پیشخوان و پست وبازرسی نظارت :  عنوان دوره آموزشی  

  مدیریتی  شغلی  عمومی  بدو تصدي شغل  توجیهی
  حرفه ايباال بردن سطح دانش  : اهدف کلی آموزش

  دهند فراگیران آموزش هاي الزم را به مدیران فنی و کاربران دفاتر آموزش :عملکردي/اهداف آموزشی رفتاري

  اختیاري      الزامی  :نوع آموزش   عملی                  10نظري        :   مدت آموزش به ساعت 

   :سرفصل هاي آموزش
  

 آشنایی با نظارت -
 نظارت فرایندي -
 نظارت عملکردي -
 چک لیست نظارت -
  آشنایی با دستورالعمل نظارت -

  
  کلیه رشته ها:  رشته تحصیلی شرکت کنندگان  دیپلم و باالتر :مقطع تحصیلی شرکت کنندگان

  :رتبه شغلی  مدرسین دفاتر پیشخوان :کنندگانمشاغل شرکت 

  :شرایط مدرسان
  کارشناسی ارشد و باالتر: شرایط تحصیلی

  دست کم پنج سال سابقه تدریس براي مدرك کارشناسی: شرایط تجربی
  تسلط به موضوع تدریس:  ویژگی هاي مهارتی و تخصصی

  :منابع و محتواي آموزشی
  جزوه استاد

  :شیوه هاي ارزشیابی
  .....سایر   عملی         شفاهی        کتبی

  : شیوه ارائه
    کارگاه آموزشی   کالس درس :    حضوري

مرکز آموزش  و پژوهش سازمان ثبت احوال  کشور : مجریان آموزش  .....سایر       الکترونیکی      مکاتبه اي  : غیر حضوري
  یا مؤسسه آموزشی مورد تأیید این مرکز

  95    بهمن:    اجراي دوره زمان
  :نام و نام خانوادگی باالترین مقام مسؤول آموزش 

  عبدالرسول غزالی
  امضا                        تاریخ                                 

  کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان تبت احوال کشور  : مرجع تصویب
  3/5/95   :تاریخ تصویب

 

 


