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شماره انهم:
اترخی انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

ویپست:

«فهرست عناوین دورههای آموزشی شغل مسئول گزینش»
میزان ساعت

کد دوره

عنوان دوره

عنوان پست

روش اجرا

11/1

آسیبشناسی گزینش

مدیران هیأتها و اعضای هستههای گزینش ،کارکنان
دبیرخانه هیأت عالی گزینش

حضوری

11/2

آشنایی با آداب و رسوم قومیتهای
ایران

کلیه پست ها

نیمه حضوری

11/1

آشنایی با آزمونهای روانشناختی

مصاحبهگران و اعضای هستههای گزینش ،کارکنان
دبیرخانه هیأت عالی گزینش

حضوری

11/4

آشنایی با احکام اهل سنت

کلیه پست ها

نیمه حضوری

61

11/5

آشنایی با تهاجم فرهنگی

کلیه پست ها

نیمه حضوری

61

11/6

آشنایی با جایگاه والیتفقیه در حکومت
اسالمی

کلیه پست ها

نیمه حضوری

61

11/7

آشنایی با سامانه جامع گزینش ()1

کلیه پست ها

حضوری

8

11/8

آشنایی با سامانه جامع گزینش ()2

راهبران نرمافزار سامانه جامع گزینش ،کارکنان دبیرخانه
هیأت عالی گزینش

حضوری

11/9

آشنایی با سامانه جامع گزینش
(ویژه مدیران گزینش)

مدیران هسته مسئولین دبیرخانه ها

حضوری

11/11

آشنایی با سیره معصومین
(علیهمالسالم)

کلیه پست ها

غیرحضوری

12

11/11

آشنایی با مذاهب اسالمی و فرقه های
نوظهور

کلیه پست ها

حضوری

61

11/12

آشنایی با قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران

کلیه پست ها

نیمه حضوری

61

11/11

آشنایی با قانون مدیریت خدمات
کشوری(با تأکید بر ضوابط و مقررات
استخدام)

8
61
61

61
1

کلیه پست ها

حضوری

61

کلیه پست ها

حضوری

61

11/15

آشنایی با مراجع قضائی

کلیه پست ها

حضوری

61

11/16

احکام و استفتائات ()1

کلیه پست ها

نیمه حضوری

61

11/17

احکام و استفتائات ()2

کلیه پست ها

نیمه حضوری

61

11/18

اخالق حرفهای در گزینش ()1

کلیه پست ها

حضوری

61

11/14

آشنایی با قوانین و رویههای حقوقی

1

شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

فهرست عناوین دورههای آموزشی شغل مسئول گزینش»
کد دوره

عنوان دوره

عنوان پست

روش اجرا

میزان ساعت

11/19

اخالق حرفهای در گزینش ()2

کلیه پست ها

حضوری

61

ارزیاب ،عضو هسته ،مسئول واحد ارزیابی ،کمک
کارشناس تحقیقات و ارزیابی ،رئیس گروه بازرسی و
رسیدگی به شکایات و مصاحبهگران ،کارکنان دبیرخانه
هیأت عالی گزینش

حضوری

11/21
ارزیابی و صدور رأی در گزینش ()1

11/21

11/22
11/21

61

ارزیابی و صدور رأی در گزینش ()2

ارزیاب ،عضو هسته ،مسئول واحد ارزیابی ،کمک
کارشناس تحقیقات و ارزیابی ،رئیس گروه بازرسی و
رسیدگی به شکایات و مصاحبهگران ،کارکنان دبیرخانه
هیأت عالی گزینش

اصول مدیریت در هستههای گزینش

مدیران و اعضای هستههای گزینش ،مسئولین دبیرخانه
هیأتهای مرکزی ،کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش

نیمه حضوری

اصول و مبانی اعتقادی اسالم

کلیه پست ها

نیمه حضوری

ارزیاب ،عضو هسته ،مسئول واحد ارزیابی ،کمک
کارشناس تحقیقات و ارزیابی ،رئیس گروه بازرسی و
رسیدگی به شکایات و مصاحبهگران ،کارکنان دبیرخانه
هیأت عالی گزینش

حضوری

11/24
بازرسی در گزینش ()1

بازرسی در گزینش ()2

ارزیاب ،عضو هسته ،مسئول واحد ارزیابی ،کمک
کارشناس تحقیقات و ارزیابی ،رئیس گروه بازرسی و
رسیدگی به شکایات و مصاحبهگران ،کارکنان دبیرخانه
هیأت عالی گزینش

11/25

حضوری
12

61
12

61

حضوری
12

11/26

پاسخگویی و مذاکره در گزینش

کلیه پست ها

حضوری

61

11/27

تحقیق در گزینش ()1

کلیه پست ها

حضوری

61

11/28

تحقیق در گزینش ()2

کلیه پست ها

حضوری

12

11/29

جامعهشناسی فرهنگی

کلیه پست ها

غیرحضوری

12

11/11

جریانشناسی سیاسی در ایران

کلیه پست ها

حضوری

61

11/11

حقوق اداری ایران

کلیه پست ها

حضوری

16

11/12

دستورالعمل رسیدگی به شکایات گزینشی

کلیه پست ها

حضوری

8

11/11

رازداری و حفاظت اسناد (با تأکید بر اطالعات و اسناد
گزینش)

کلیه پست ها

نیمه حضوری

12

11/14

روانشناسی شخصیت

کلیه پست ها

حضوری

16
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«فهرست عناوین دورههای آموزشی شغل مسئول گزینش»
کد دوره

عنوان دوره

عنوان پست

روش اجرا

میزان ساعت

11/15

روشهای شناخت و تحلیل رفتار

کلیه پست ها

حضوری

16

11/16

رویههای گزینش (با توجه به مقتضیات استانی)

کلیه پست ها

حضوری

4

11/17

شناخت اقلیتهای دینی در ایران

کلیه پست ها

غیرحضوری

12

11/18

ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش

کلیه پست ها

نیمه حضوری

16

11/19

فضای مجازی؛ فرصتها و آسیبها

کلیه پست ها

حضوری

12

11/41

قانون گزینش و آییننامه اجرایی آن

کلیه پست ها

نیمه حضوری

16

11/41

کنترل تحقیق

مسئولین تحقیق و اعضای هستههای گزینش،
کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش

حضوری

11/42

کنترل مصاحبه

مسئولین مصاحبه و اعضای هستههای گزینش،
کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش

حضوری

11/41

مبانی اعتقادی و فقهی گزینش

کلیه پست ها

نیمه حضوری

11/44

مدیریت اسناد و فن بایگانی در گزینش

کلیه پستهای امور دفتری و دبیرخانهای ،کارکنان
دبیرخانه هیأت عالی گزینش

حضوری

11/45

مصاحبه در گزینش ()1

مسئولین مصاحبه و اعضای هستههای گزینش،
کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش

حضوری

11/46

مصاحبه در گزینش ()2

مسئولین مصاحبه و اعضای هستههای گزینش،
کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش

حضوری

11/47

مهارتهای ارتباط غیرکالمی در گزینش

کلیه پست ها

حضوری

16

11/48

مهارتهای ارتباط کالمی در گزینش

کلیه پست ها

حضوری

12

11/49

مهارتهای ثبت و نگارش در گزینش

کلیه پست ها

حضوری

21

11/51

مهدویت و فرهنگ انتظار

کلیه پست ها

نیمه حضوری

16

11/51

نظام گزینش تطبیقی

کلیه پست ها

نیمه حضوری

12

3

8
8
24
12
12
12

شماره انهم:
اترخی انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :آسیبشناسی گزینش

کد دوره11/1 :

هدف کلی دوره:

آشنایی فراگیران با آسیب ها و چالشهای فرآیند انجام کار گزینش به منظور بهبود روشهای مورد عمل
سرفصلهای دوره:

 مروری بر فرآیند گزینش آسیب ها و چالشهای انجام تحقیق در گزینش آسیب ها و چالشهای انجام مصاحبه در گزینش آسیب ها و چالشهای ارزیابی و صدور رأی در گزینش آسیبشناسی ضوابط و مقررات گزینش چالشهای پیشروی نظام گزینش کشور و سایر مسائل مرتبط -چگونگی روزآمد نمودن فرایند گزینش /بررسی پیشنهاد ها

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :مدیران هیأتها و اعضای هستههای گزینش ،کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش
پیشنیاز دوره )6 :تحقیق در گزینش ( )1 -)6مصاحبه در گزینش ( )3 -)6ارزیابی و صدور رأی در گزینش ()6
مدت زمان 8 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :آشنایی با آداب و رسوم قومیتهای ایران

کد دوره11/2 :

هدف کلی دوره:
آشنایی گزینشگران با آداب و رسوم برخی از طوایف و قومیتهای ایران جهت انجام بهتر کار مصاحبه و تحقیق و سایر امور گزینش
سرفصلهای دوره:

 کلیات و مفاهیم (تعریف قومیت ،آداب و رسوم و)... اهمیت و ضرورت شناخت گزینش گران با آداب و رسوم اقوام مختلف در ایران تقسیمبندی قومیتها بر مبنای زبان ،نژاد و مناطق جغرافیایی گویش  ،زبان و جغرافیای قومیتهای ایران اقوام فارس ،آذری ،ترکمن ،کرد ،بلوچ و عرب شاخصترین آداب و رسوم در بین قومیتهای ایرانی -مهمترین آداب و رسوم اقوام کشور و مراسم آیینی آنها

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :نیمهحضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :آشنایی با آزمونهای روانشناختی

کد دوره11/1 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با انواع آزمونهای روانشناسی و کاربرد آنها در کنار سایر روشهای مورد عمل در گزینش
سرفصلهای دوره:

 کلیات (مفاهیم آزمون،سنجش ،اندازهگیری ،آزمونهای روانسنجی و).... نقش و کاربرد آزمونهای روانسنجی در مصاحبه های گزینش دستهبندی انواع آزمونهای روانشناختی و کاربرد هر یک در گزینش آزمونهای سنجش توانائی و گرایشها آزمونهای نارسائیهای عاطفی و ذهنی آزمونهای دینباوری -نحوه کاربست هر یک از آزمونهای مذکور در فرآیند انجام مصاحبه در گزینش

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :مصاحبهگران و اعضای هستههای گزینش ،کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :آشنایی با احکام اهل سنت

کد دوره11/4 :

هدف کلی دوره:
آشنایی گزینشگران با احکام مبتالبه اهل سنت و مسائل شرعی مرتبط
سرفصلهای دوره:

 اهل سنت ،مذاهب و فرقههای آن مقایسه احکام شیعه و سنی ویژگیهای احکام اهل سنت (شافعی ،حنفی ،حنبلی و مالکی) احکام فردی اهل سنت (طهارات ،عبادات) احکام اجتماعی اهل سنت (معامالت ،نماز جماعت و جمعه ،اطاعت از حاکم شرع) مقایسه تطبیقی احکام مورد ابتالء در گزینش بین شیعه و سنی (با تأکید بر نماز و روزه) -سایر مسائل جاری مرتبط

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :نیمه حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :آشنایی با تهاجم فرهنگی

کد دوره11/5:

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با مفهوم تهاجم فرهنگی ،اهداف ،علل و راههای مقابله با آن
سرفصلهای دوره:

 اهمیت و ضرورت آشنایی گزینش گران با تهاجم فرهنگی ،علل و پیامدهای آن تعاریف و مفاهیم تهاجم فرهنگی،تاریخچۀ تهاجم فرهنگی ،سنخشناسی ارتباطات میان فرهنگها ،تبادل وتهاجم فرهنگی،تهاجم فرهنگی /تهدید نرم ،ویژگیهای تهاجم فرهنگی ،اهداف تهاجم فرهنگی
 بسترها ،زمینهها ،عوامل و پیامدهای تهاجم فرهنگی (بسترهای زمینهساز تهاجم فرهنگی ،عوامل تهاجمفرهنگی،اشکال تهاجم فرهنگی ،مراحل تهاجم فرهنگی ،ابزار و سالحهای تهاجم فرهنگی ،پیامدهای تهاجم
فرهنگی و)...
 تهاجم فرهنگی از دیدگاه مقام معظم رهبری -راههای مقابله با تهاجم فرهنگی

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :نیمهحضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :آشنایی با جایگاه والیت فقیه در حکومت اسالمی

کد دوره11/6 :

هدف کلی دوره:
آشنایی گزینشگران با پیشینه تاریخی ،فقهی و همچنین دیدگاههای مختلف نسبت به والیت فقیه و شبهات مرتبط
سرفصلهای دوره:

 کلیات و تعاریف (ولی فقیه ،حکومت اسالمی و)... تاریخچه و پیشینه فقهی والیت فقیه اسالم و والیت فقیه ادله اثبات والیت فقیه (عقلی ،نقلی) والیت فقیه در قانون اساسی دیدگاههای فقهی در مورد والیت فقیه (مطلقه ،مقیده) دیدگاههای سیاسی در مورد والیت فقیه نظریه امام خمینی (ره) در باب والیت مطلقه فقیه -شبهات مطرح در خصوص والیت فقیه و پاسخ آنها

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :نیمهحضوری

9

شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :آشنایی با سامانه جامع گزینش ()6

کد دوره11/7 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با کلیات سامانه و نرمافزارهای تخصصی گزینش و کاربرد آنها
سرفصلهای دوره:

 ساختار سامانه گزینش شبکه سامانه گزینش امنیت و نحوه اجرای سامانه راهبری سامانه و مدیریت نحوه اجرا کاربردهای سامانه و نرمافزارهای مرتبط در گزینش کاربری سامانه و نحوه ثبت اطالعات نحوه استخراج اطالعات از سامانه -پرسشهای متداول و پاسخ آنها

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 8 :ساعت

روش اجرا :حضوری

10

شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :آشنایی با سامانه جامع گزینش ()1

کد دوره11/8 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با سامانه ها و نرم افزارهای تخصصی گزینش به منظور مدیریت و راهبری آنها
سرفصلهای دوره:

 شبکه سامانه گزینش روشهای امنسازی اطالعات در سامانه و مدیریت آن راهبری سامانه و مدیریت نحوه اجرا نحوه تعریف و مدیریت کاربران در سامانه گزینش نحوه استخراج اطالعات بهصورت پیشرفته -خطاهای متداول در اجرای سامانه و طریقه رفع آن

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :راهبران نرمافزار سامانه جامع گزینش ،کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش
پیشنیاز دوره- :
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری

11

شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :آشنایی با سامانه جامع گزینش (ویژه مدیران گزینش)

کد دوره11/9 :

هدف کلی دوره:

آشنایی مدیران گزینش با نرمافزارهای تخصصی گزینش و بهرهمندی از آن به منظور مدیریت و نظارت بر فعالیتهای گزینش
سرفصلهای دوره:

 معرفی کلی ابعاد سامانه گزینش معرفی سامانه در حوزه امنیت اطالعات نحوه بهرهبرداری از سامانه در راستای مدیریت فرایندهای گزینش نحوه بهرهبرداری از سامانه در راستای نظارت بر فعالیتهای پرسنل -نحوه نظارت بر اجرای صحیح سامانه

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :مدیران هسته و مسئولین دبیرخانه ها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 1:ساعت

روش اجرا :حضوری

12

شماره انهم:
اترخی انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :آشنایی با سیره معصومین (علیهمالسالم)

کد دوره11/11 :

هدف کلی دوره:
آشنایی گزینشگران با سیره ائمه معصومین (علیهمالسالم) طی دوران حیات و زندگی اجتماعی و سیاسی ائمه
سرفصلهای دوره:

 ضرورت شناخت سیره و شیوه زندگانی معصومین (ع) منظور از معصومین و خاندان عصمت (ع) چیست؟ کارکردهای مختلف سیره معصومین (ع) پیامبر (ص) ،امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) امام حسن و امام حسین (علیهمالسالم) و واقعه عاشورا امام سجاد ،امام باقر و امام صادق (علیهمالسالم) امام کاظم و امام رضا (علیهمالسالم) امام جواد ،امام هادی و امام عسکری (علیهمالسالم) -غیبت امام زمان (عج)

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 12 :ساعت

روش اجرا :غیرحضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :آشنایی با مذاهب اسالمی و فرقه های نوظهور

کد دوره11/11 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با مذاهب مختلف شیعه و اهل سنت و فرقههای نوظهور
سرفصلهای دوره:

 کلیاتی در باب علم فرق و مذاهب شیعه (ادوار شیعه ،امامیه ،زیدیه ،اسماعیلیه) مهمترین مذاهب شیعه :غالت (دروزیه ،اهل حق ،نصیریه ،شیخیه ،بابیه و بهائیه) اهل سنت (حنفی ،شافعی ،مالکی ،حنبلی) مهمترین مذاهب اهل سنت( :معتزله ،اهل الحدیث ،اشاعره ،وهابیت) -فرقههای نوظهور (فرقههای عرفانی ،شیطانپرستی و)...

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

کد دوره11/12 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و جایگاه رهبری ،قوای سهگانه و سایر ارگانهای مطرح شده
در قانون
سرفصلهای دوره:

 کلیات و تعاریف (تعریف قانون اساسی ،پیشینه تاریخی قانون اساسی ،تفکیک قوا در قانون اساسی و)... اصول و مبانی کلی نظام جمهوری اسالمی ایران جایگاه رهبری در قانون اساسی ارکان ،وظایف و اختیارات قوه مقننه ارکان ،وظایف و اختیارات قوه مجریه ارکان ،وظایف و اختیارات قوه قضائیه -سایر نهادها و ارگانهای حکومتی در نظام جمهوری اسالمی ایران

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :نیمهحضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری( با تأکید بر ضوابط و
مقررات استخدام)

کد دوره11/11 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با ضوابط و مقررات حاکم بر استخدام در بخش دولتی و آئیننامهها و دستورالعملهای مرتبط
سرفصلهای دوره:

 تعاریف و مفاهیم (وزارتخانه ،مؤسسه دولتی ،دستگاه اجرایی ،پست سازمانی و)... شرایط عمومی استخدام در دستگاه های دولتی روش های استخدام شرایط رسمی شدن مستخدمان آئیننامه اجرایی استخدام پیمانی و دستورالعملهای آن شرایط تمدید قرارداد پیمانی ضوابط و مقررات بکارگیری نیروهای قراردادی ضوابط و مقررات جاری مرتبط با استخدام ،انتقال ،مأموریت دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی -حقوق و تکالیف کارمندان

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :آشنایی با قوانین و رویههای حقوقی

کد دوره11/14 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با قوانین و رویه های حقوقی مرتبط با کار گزینش
سرفصلهای دوره:

 کلیات و تعاریف (تعریف علم حقوق ،تقسیمات علم حقوق و)... آئین دادرسی مدنی (مباحث مرتبط) آئین دادرسی کیفری (مباحث مرتبط) انواع قرارهای تأمین دادسراها ،نحوه اقامه دعوی -چگونگی نگارش الیحههای دفاعی گزینش در دیوان عدالت اداری

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :آشنایی با مراجع قضائی

کد دوره11/15 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با انواع مراجع قضایی  ،وظایف و ساختار هر یک
سرفصلهای دوره:

 کلیات و تعاریف (صالحیت محاکم قضائی ،مأمورین قضائی و)... مراجع قضائی عمومی (دادگاههای عمومی ،دادگاه کیفری یک) مراجع اختصاصی (استثنایی) دادگستری (دادگاههای اطفال و نوجوانان ،دادگاههای نظامی ،دادگاههایانقالب ،دادگاه عالی انتظامی قضات ،دادگاه ویژۀ روحانیت)
 مراجع استثنایی غیردادگستری (شورای حل اختالف ،مراجع ثبتی) مراجع تجدیدنظر (دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان) -مراجع اداری (مراجع عمومی اداری (دیوان عدالت اداری) ،مراجع اختصاصی اداری)

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری

18

شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :احکام و استفتائات ()6

کد دوره11/16 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با احکام اسالم و استفتائات مرتبط
سرفصلهای دوره:

 جایگاه احکام در اسالم ،تقسیم احکام تقلید ،انتخاب مرجع تقلید ،اجتهاد و تقلید مکلف ،سن بلوغ فرق بین احتیاط واجب و احتیاط مستحب طهارت ،مقدمات نماز ،مطهرات ،احکام آب مضاف ،اقسام آب مطلق ،آب قلیل ،آب کر ،آب جاری ،آب چاه،چگونگی تطهیر اشیاء نجس با آب
 شرایط وضو ،وضوی جبیرهای اقسام غسلهای واجب ،شرایط صحیح بودن غسل ،تیمم وقت نماز ،مکان نماز ،احکام واجبات نماز ،مبطالت نماز. شکیات نماز ،نماز احتیاط ،سجده سهو ،نماز مسافر -اهمیت نمازجمعه ،احکام نماز جماعت ،نماز آیات

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها ( -افرادی که قبال این دوره آموزشی را که طی بخشنامه شماره 133/36/33233مورخ 6388/33/36
ابالغ شده بود  ،طی نموده اند ،مجاز به شرکت مجدد در این دوره نمی باشند).
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :نیمهحضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :احکام و استفتائات ()1

کد دوره11/17 :

هدف کلی دوره:
آشنایی گزینشگران با احکام اسالم و استفتائات مرتبط
سرفصلهای دوره:

 اقسام روزه ،روزههای واجب ،نیت روزه. مبطالت روزه ،احکام قضاء و کفاره روزه ،روزه مسافر ،زکات فطره خمس و موارد وجوب آن کلیات احکام زکات امر به معروف و نهی از منکر احکام اجاره و رهن ،مضاربه احکام نذر و قسم احکام نگاه احکام روابط زن و مرد -احکام قرض

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها ( -افرادی که قبال این دوره آموزشی را که طی بخشنامه شماره 133/36/33233مورخ 6388/33/36
ابالغ شده بود  ،طی نموده اند ،مجاز به شرکت مجدد در این دوره نمی باشند).

پیشنیاز دوره :احکام و استفتائات ()6
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :نیمهحضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :اخالق حرفهای در گزینش ()6

کد دوره11/18 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با کلیات اخالق حرفهای در گزینش مبتنی بر آموزههای دینی و اسالمی
سرفصلهای دوره:

 مفاهیم( اخالق ،علم اخالق ،فلسفه اخالق ،اخالق حرفه ای ،اخالق اداری و).... مبنای اخالق حرفه ای روش های اخالقی(از دیدگاه علمای اسالم) اخالق حرفه ای در قرآن کریم ،احادیث و روایات اخالق حرفه ای در نهج البالغه اصول اخالق اداری در نهج البالغه مفهوم اسالمی بودن اخالق -ویژگی های اخالق اسالمی

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:
اترخی انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :اخالق حرفهای در گزینش ()1

کد دوره11/19 :

هدف کلی دوره:

آشنایی کارکنان گزینش با مسئولیت ها و معیارهای اخالق گزینشگران مبتنی بر آموزههای دینی و اسالمی
سرفصلهای دوره:

 معیارهای اخالقی گزینشگران از دیدگاه حضرت امام (ره) (صالح ،متعهد ،عاقل ،صاحب اخالق کریمه ،فاضل،متوجه به مسائل روز ،پرهیز از تنگنظری ،پرهیز از تندخویی ،پرهیز از مسامحهکاری و سهلانگاری ،پرهیز از
مفسدهجویی ،پرهیز از اخاللگری و سایر موارد مرتبط با اخالق حرفه ای گزینشگران)
 اخالق اسالمی در نهضت خدمات رسانی اصول اساسی در اخالق حرفه ای مبتنی بر آموزه های اسالمی -وظایف و مسئولیت های اخالقی گزینشگران

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره :اخالق حرفهای در گزینش ()6
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:
اترخی انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :ارزیابی و صدور رأی در گزینش ()6

کد دوره11/21 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با اصول و فرآیند ارزیابی و صدور رأی در حوزه وظایف و مسئولیتهای محوله
سرفصلهای دوره:

 کلیات (تعریف نظردهی ،ضرورت نظردهی ،مراحل بررسی پروندههای گزینشی جهت صدور رأی) عناصر نظردهی (صادرکننده رأی ،پرونده ،ضابطه) صدور رأی (اشکال صدور رأی ،مراحل صدور رأی ،انواع رأی ،پاسخگویی منفی ،آفات نظردهی و)... -سایر مسائل جاری مرتبط با صدور رأی

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :ارزیاب ،عضو هسته ،مسئول واحد ارزیابی ،کمک کارشناس تحقیقات و ارزیابی ،رئیس گروه بازرسی و
رسیدگی به شکایات و مصاحبهگران ،کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش
پیشنیاز دوره :ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :ارزیابی و صدور رأی در گزینش ()1

کد دوره11/21 :

هدف کلی دوره:

تبادل تجربیات گزینشگران در ارزیابی و صدور رأی و تکمیل فرمهای مربوط
سرفصلهای دوره:

 مروری اجمالی بر دستورالعمل ها و فرم های مرتبط با صدور رأی بررسی اشکاالت و اشتباهات مبتالبه به هنگام ارزیابی و صدور رأی بررسی اشکاالت موجود به هنگام تکمیل فرمهای مربوط به ارزیابی و صدور رأی بررسی و شناخت چگونگی بهرهگیری از دیگر علوم جهت بهبود کار ارزیابی و صدور رأی -تبادل تجربیات مثبت جهت بهبود فرایند کار ارزیابی و صدور رأی

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :ارزیاب ،عضو هسته ،مسئول واحد ارزیابی ،کمک کارشناس تحقیقات و ارزیابی ،رئیس گروه بازرسی و
رسیدگی به شکایات و مصاحبهگران ،کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش
پیشنیاز دوره :ارزیابی و صدور رأی در گزینش ()6
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :اصول مدیریت در هستههای گزینش

کد دوره11/22 :

هدف کلی دوره:

آشنایی مدیران گزینش ،بهطور اخص اعضای هستههای گزینش با شرح وظایف و دستورالعملهای مربوط به اعضای هستههای
گزینش
سرفصلهای دوره:

 تعاریف و مفاهیم (سرپرستی ،مدیریت و)... مروری بر وظایف عمومی مدیران و سرپرستان (برنامهریزی ،سازماندهی ،رهبری ،نظارت ،انگیزش کارکنان،خالقیت و نوآوری و)...
 نقش مدیران در هسته های گزینش نسبت به سایر واحدهای سازمانی ویژگی های مدیران هسته های گزینش جایگاه ،ساختار و شرح وظایف هسته ها و مدیران هستههای گزینش دستورالعمل عزل و نصب گزینشگران -دستورالعمل طراحی و تنظیم تشکیالت سازمانی گزینش

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :مدیران و اعضای هستههای گزینش ،مسئولین دبیرخانه هیأتهای مرکزی ،کارکنان دبیرخانه هیأت عالی
گزینش
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :نیمهحضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :اصول و مبانی اعتقادی اسالم

کد دوره11/21 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با اصول اعتقادی در اسالم
سرفصلهای دوره:

 خداشناسی ،جهان شناسی و خودشناسی شناخت دین مقدس اسالم و ویژگی های آن اصول اعتقادات اسالمی (اصول دین) احکام و دستورات عملی اسالم (فروع دین) توحید و شرک وحی و عصمت پیامبری (نبوت) امامت و مهدویت مرجعیت و والیت در عصر غیبت -معاد و جاودانگی انسان

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 12 :ساعت

روش اجرا :نیمهحضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :بازرسی در گزینش ()6

کد دوره11/24 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با اصول و مبانی نظارت ،کنترل و بازرسی
سرفصلهای دوره:

 مفهوم نظارت ،بازرسی و کنترل اهداف نظارت در دستگاه اداری اهمیت و ضرورت نظارت و کنترل انواع نظامهای نظارتی در سیستمهای مدیریتی و اداری انواع نظارت از نظر ماهیت ویژگیهای نظام نظارت اثربخش ،نظارت کارآمد از دیدگاه اسالم -ماهیت و انواع کنترل در سطح سازمانی

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :ارزیاب ،عضو هسته ،مسئول واحد ارزیابی ،کمک کارشناس تحقیقات و ارزیابی ،رئیس گروه بازرسی و رسیدگی به
شکایات و مصاحبهگران ،کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش
پیشنیاز دوره :قانون گزینش و آییننامه اجرایی آن
مدت زمان61 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :بازرسی در گزینش ()1

کد دوره11/25 :

هدف کلی دوره:
آشنایی گزینشگران با ماهیت ،اصول و فرایند بازرسی و نظارت در نظام گزینش کشور
سرفصلهای دوره:

 ضرورت و اهمیت بازرسی در گزینش سیاستهای نظارت و بازرسی در گزینش اهداف نظارت و بازرسی در گزینش نتایج بازرسی و کاربردهای آن انحرافات در ارزشیابی عملکرد و بازرسیها ویژگیها و خصوصیات بازرس فرایند بازرسی در گزینش (مرحله قبل از بازرسی ،مرحله حین بازرسی ،مرحله پس از بازرسی ،سایر نکات مهمدر طول بازرسی)
 انواع و سطوح نظارت و بازرسی در گزینش -فرم های و دستورالعمل های جاری بازرسی ،نظارت و کنترل در گزینش

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :ارزیاب ،عضو هسته ،مسئول واحد ارزیابی ،کمک کارشناس تحقیقات و ارزیابی ،رئیس گروه بازرسی و
رسیدگی به شکایات و مصاحبهگران ،کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش
پیشنیاز دوره :بازرسی در گزینش ()6
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :پاسخگویی و مذاکره در گزینش

کد دوره11/26 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با مفهوم و انواع پاسخگویی و استانداردهای آن ،جایگاه پاسخگویی در نظام اسالمی و فرایند و مراحل
پاسخگویی و مذاکره ارشادی در گزینش
سرفصلهای دوره:

 کلیاتی در مورد پاسخگویی (تعریف پاسخگویی ،مبانی پاسخگویی ،اهداف پاسخگویی ،تحول در مفهومپاسخگویی در رویکرد مدیریت دولتی ،شکلهای مختلف پاسخگویی در بخش دولتی ،تکریم اربابرجوع و)...
 پاسخگویی در گزینش (انواع پاسخگویی ،اهداف و فواید پاسخگویی در گزینش ،شرایط و ویژگیهایپاسخگوی گزینش ،آگاهی و دانش الزم برای پاسخگویی)
 شکلهای مختلف پاسخگویی در گزینش از حیث دریافتکنندگان پاسخ (پاسخگویی به شخص داوطلب،پاسخگویی به بستگان داوطلب و)...
 -تکنیکهای مذاکره ارشادی (پاسخگویی منفی ،موارد مذاکره ارشادی ،اهداف مذاکره ارشادی و)...

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره -6 :ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری

29

شماره انهم:
اترخی انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :تحقیق در گزینش ()6

کد دوره11/27 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با روشها و تکنیکهای تحقیق در گزینش افراد و دستورالعمل تحقیق
سرفصلهای دوره:

 مفهوم تحقیق ،اهمیت و جایگاه تحقیق در گزینش شرایط و ویژگیهای محققین چارچوبهای کلی تحقیق نمودار فرایند تحقیق در واحدهای گزینش اقدامات مرحله قبل از انجام تحقیق (مقدمات کار تحقیق ،منابع تحقیق ،انتخاب منابع ،انواع تحقیق از نظرنحوه کسب اطالعات و)...
 اقدامات مرحله انجام تحقیق (روشهای منبعیابی ،روش منبعیابی در محل تحقیق ،روشهای ایجاد رابطهحسنه و جلب اعتماد منبع ،نکات مهم به هنگام طرح سؤاالت از منبع ،محورهای تحقیق ،ارزیابی منبع)
 اقدامات مرحله پس از انجام تحقیق (ثبت تحقیقات ،نحوه تکمیل فرم تحقیق ،کنترل و نظارت) -دستورالعمل تحقیق و سایر ضوابط و مقررات جاری تحقیق

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-- :
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :تحقیق در گزینش ()1

کد دوره11/28 :

هدف کلی دوره:

تبادل اطالعات و تجربیات گزینشگران در انجام تحقیق و تکمیل فرمهای مربوط
سرفصلهای دوره:

 مروری اجمالی بر دستورالعمل تحقیق و سایر ضوابط و مقررات جاری در تحقیق شناخت گلوگاههای اصلی کار تحقیق بررسی اشکاالت و اشتباهات مبتالبه در انجام تحقیق بررسی اشکاالت موجود به هنگام تکمیل فرمهای تحقیق بررسی و شناخت چگونگی بهرهگیری از دیگر علوم جهت بهبود فرایند تحقیق -تبادل تجربیات شرکت کنندگان جهت بهبود فرایند کار تحقیق

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره :تحقیق در گزینش ()6
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :جامعهشناسی فرهنگی

کد دوره11/29 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با مبانی نظری جامعه شناسی فرهنگی ،مسائل و مشکالت فرهنگی جوانان
سرفصلهای دوره:

 مفاهیم جامعه شناسی و جامعه شناسی فرهنگی مفهوم فرهنگ و عناصر آن ( هنجارها ،قوم مداری ،نسبیت فرهنگی ،عقب ماندگی فرهنگی) مفاهیم بنیادی در جامعه شناسی فرهنگی( مانند فرهنگ و جامعه ،نهاد خانواده ،جرم و کج روی ،طبقه وقشربندی اجتماعی و)..
 مکتب اصالت فرد و اصالت جمع گروه های اجتماعی( اولیه ،ثانویه ،ثابت و پایدار ،رسمی و غیررسمی و).... جامعه پذیری و فرهنگ پذیری رفتارها و کنش ها ،نقش ها و پایگاه ها طبقات و اقشار اجتماعی مقایسه دیدگاه فرهنگی در اسالم و غرب ارزشهای فرهنگی انقالب اسالمی ایرانشرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :غیرحضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :جریانشناسی سیاسی در ایران

کد دوره11/11 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با جریانهای سیاسی ایران قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران
سرفصلهای دوره:

 کلیات (تعریف واژگان ،اهمیت و ضرورت آگاهیهای سیاسی ،اهمیت و ضرورت شناخت جریانهای سیاسیو)...
 جریانات سیاسی پیش از انقالب اسالمی (جریان مذهبی یا اسالمگرا ،جریان ملیگرا یا ناسیونالیست ،جریانچپ یا مارکسیستی ،جریان التقاطی یا ترکیبی ،جریان سلطنتطلب)
 جریانات سیاسی در ادوار مختلف جمهوری اسالمی ایران (جریانها و گروههایسیاسی دهه اول جمهوریاسالمی ایران ،جریانها و گروههای سیاسی دهه دوم جمهوری اسالمی ایران ،جریانها و گروههای سیاسی دهه
سوم و چهارم جمهوری اسالمی ایران)

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره- :
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :حقوق اداری ایران

کد دوره11/11 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با مسائل و ساختارهای اداری از منظر حقوقی
سرفصلهای دوره:

 کلیات (مفهوم حقوق اداری ،منابع حقوق اداری ،پیشینه تاریخی حقوق اداری) مقامات عالی سازمانهای اداری کشور سازمان اداری کشور و شهرستانها شخصیت حقوقی سازمانهای اداری و اعمال حقوقی اداری تکالیف و مسئولیتهای مستخدمین دولتی حقوق اجتماعی مستخدمین مسئولیت مدنی دولت و مستخدمین عمومی قواعد حقوقی حاکم بر دستگاههای اداری قواعد حقوقی حاکم بر اموال و ثروتهای عمومی (دولتی) -نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری و مسئله دادرسی اداری

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:
اترخی انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :دستورالعمل رسیدگی به شکایات گزینشی

کد دوره11/12 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با فرآیند ها  ،ضوابط  ،مقررات و دستورالعملهای مرتبط با موضوع رسیدگی به شکایات
سرفصلهای دوره:

 اهمیت و جایگاه رسیدگی به شکایات در فرآیند گزینش رسیدگی به شکایات در قانون و آییننامه اجرایی فرایند و چگونگی رسیدگی به شکایات در هیأتهای مرکزی مراحل تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات -مراجع رسیدگی به شکایات

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره :قانون گزینش و آییننامه اجرایی آن
مدت زمان 8 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :رازداری و حفاظت اسناد (با تأکید بر اطالعات و اسناد گزینش)

کد دوره11/11 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با اصول مربوط به حفظ اسرار و امانتداری نسبت به اطالعات مربوط به گزینش و همچنین تمهیدات
حفاظتی الزم برای حفظ اسناد گزینش
سرفصلهای دوره:

 کلیات و مفاهیم (رازداری ،امانتداری و)... اسرار و انواع آن رازداری در قرآن ،روایات و سیره معصومین و ائمه اطهار (علیهمالسالم) حساسیتهای کار گزینش و اهمیت رازداری و حفاظت از اطالعات گزینش اصول حاکم بر رازداری و حفظ اسرار گزینش عواقب افشای اطالعات و اسرار محرمانه گزینش قوانین حقوقی مربوط به افشاء اسناد کلیاتی در خصوص ماهیت و انواع سند خطرات و عوامل تهدید اسناد اسناد گزینش و طبقهبندی آنها طبقهبندی مدارک و تمهیدات حفاظتی در مورد پروندههای گزینش و اسناد طبقهبندی شده گردش اسناد و شرایط بایگانی -ساز و کار امحاء اسناد در گزینش

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :نیمهحضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :روانشناسی شخصیت

کد دوره11/14 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با اصول و روشهای شناخت صحیح شخصیت افراد و کاربرد آن در امر گزینش
سرفصلهای دوره:

 اهمیت و ضرورت شناخت روانشناسی شخصیت و کاربرد آن در امر گزینش مقدمه و کلیاتی در باب روانشناسی شخصیت و شخصیتشناسی (مفهوم شخصیت ،ویژگیهای شخصیت،ماهیت شخصیت و)...
 سنخشناسی و طبقهبندی انواع شخصیتها (مالکها و معیارهای تیپشناسی و سنخشناسی از شخصیت،عوامل مؤثر بر شناخت شخصیت افراد ،انواع طبقهبندیها از شخصیت ،انواع تیپشناسیها ،چالشها در
خصوص تحلیل شکلگیری شخصیت)
 شخصیتهای اجتماعی و ضداجتماعی (شخصیت هنجار ،متعادل ،مطلوب ،کارآمد و مؤثر ،شخصیتناهنجار ،نامتعادل ،نامطلوب ،ناکارآمد ،نامؤثر و)...
 نظریههای شخصیت کاربرد شخصیتشناسی در مصاحبههای گزینشی (موارد و مواقع کاربرد تحلیل شخصیت در کنار مصاحبه و)... -انواع آزمون های شخصیت

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا:حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :روشهای شناخت و تحلیل رفتار

کد دوره11/15 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با روشها و فنون تحلیل و اصالح رفتار و کاربرد آن در مذاکرات ارشادی و مصاحبههای گزینشی
سرفصلهای دوره:

 کلیات (مفهوم و ویژگیهای رفتار ،عوامل و زمینههای مؤثر بر رفتار فردی ،تقسیمبندی الگوهای رفتاری ،مفهومتحلیل ،تغییر ،یادگیری و اصالح رفتار ،جنبههای مختلف تغییر رفتار)
 مراحل اصالح و تغییر رفتار فردی (شناسایی رفتاری که باید دگرگون شود (رفتار هدف) ،بررسی و شناساییزمینههای شکلگیری رفتار ،دگرگونسازی و یادگیری رفتارهای جدید)
 اصالح و تغییر رفتار گروهی و سازمانی (شناسایی رفتارهای هدف در سطح سازمانی (تخلفات اداری) ،بررسیعلل و زمینههای بروز رفتارهای هدف در سازمان ،تعدیل رفتار سازمانی)
 -کاربرد شیوههای اصالح رفتار در مذاکره ارشادی

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :رویههای گزینش (با توجه به مقتضیات استانی)

کد دوره11/16 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران استانها با رویکردهای ویژه استان خود در مورد روشهای گزینش
سرفصلهای دوره:

 مروری اجمالی بر شرایط خاص استانی با تأکید بر شاخصهای گزینشی روش تحقیق با در نظر گرفتن شرایط خاص هر استان روش مصاحبه با در نظر گرفتن شرایط خاص هر استان روش صدور رأی با در نظر گرفتن شرایط خاص هر استان روش پاسخگویی با در نظر گرفتن شرایط خاص هر استان -بررسی چالشهای هر یک از روشهای گزینش در استانهای مختلف کشور

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 2 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :شناخت اقلیتهای دینی در ایران

کد دوره11/17 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با جایگاه و نقش اقلیتهای دینی در ایران
سرفصلهای دوره:

 کلیات (مفهوم اقلیت ،اقلیتهای مذهبی در ایران ،پراکندگی جغرافیایی و جمعیت اقلیتها در ایران) جایگاه اقلیتها در نظام سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ایران (قانون اساسی و اقلیتها ،حقوق و آزادیهایاقلیتها ،وضعیت سایر ادیان در ایران)
 زرتشتیان (تاریخچه پیدایش ،جهانبینی زرتشتی ،جمعیت زرتشتیان ،اعیاد و مراسم مذهبی زرتشتیان،جشنهای ماهانه زرتشتی و)...
 مسیحیان (ارامنه ،آشوریان) -یهودیان (کلیمیان) (تاریخچه ،زبان ،اعیاد و مراسم مذهبی یهودیان ،بناهای تاریخی و زیارتگاههای یهودیان)

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها ( -افرادی که قبال این دوره آموزشی را که طی بخشنامه شماره 133/36/33233مورخ 6388/33/36
ابالغ شده بود  ،طی نموده اند ،مجاز به شرکت مجدد در این دوره نمی باشند).
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :غیرحضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش

کد دوره11/18 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش کشور
سرفصلهای دوره:

 تبیین ضوابط عمومی و انتخاب اصلح اصول حاکم بر ابعاد اعتقادی ،اخالقی و سیاسی جزئیات ضوابط اعتقادی ،اخالقی و سیاسی نحوه عمل گزینش در هر یک از مصادیق ضوابط اعتقادی ،اخالقی و سیاسی ضوابط احراز توبه و ندامت ضوابط غمضعین -سایر ضوابط و مقررات جاری

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها ( -افرادی که قبال این دوره آموزشی را که طی بخشنامه شماره 133/36/33233مورخ 6388/33/36
ابالغ شده بود  ،طی نموده اند ،مجاز به شرکت مجدد در این دوره نمی باشند).

پیشنیاز دوره :قانون گزینش و آییننامه اجرایی آن
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :نیمهحضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :فضای مجازی؛ فرصتها و آسیبها

کد دوره11/19 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکههای اجتماعی
سرفصلهای دوره:

 کلیات و مفاهیم (تعریف و اهمیت فضای مجازی ،تاریخچه شبکههای مجازی ،شبکههای اجتماعی و)... فرصتها ،آسیبها ،تهدیدهای فضای مجازی و شبکههای اجتماعی (جنگ سایبری ،امنیت در فضای مجازی،سالمت در فضای مجازی و)...
 فضای مجازی و نظام سلطه نقش شبکههای اجتماعی در تحوالت سیاسی ایران و جهان شبکه ملی اطالعات و فضای مجازی معرفی شبکههای فعال اجتماعی -احکام شرعی مرتبط با فضای مجازی و شبکههای اجتماعی

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :قانون گزینش و آئیننامه اجرایی آن

کد دوره11/41 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با قوانین و مقررات جاری گزینش
سرفصلهای دوره:

 متن فرمان حضرت امام (ره) در امر گزینش ضوابط عمومی گزینش ارکان گزینش ترکیب هیأت عالی و تشکیالت گزینش وظایف هیأت مرکزی و وظایف هسته گزینش وظایف دستگاه های اجرایی در امر گزینش ضوابط ویژه کارگزاران گزینش رسیدگی به شکایات مبنای صدور رأی در گزینش زمان انجام گزینش -نحوه همکاری دستگاهها با گزینش

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :نیمهحضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :کنترل تحقیق

کد دوره11/41 :

هدف کلی دوره:

آشنایی مسئولین  ،اعضای هستههای گزینش و کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش با مالکها و شاخصهای کنترل تحقیقات
گزینشی
سرفصلهای دوره:

 نکات ضروری قبل و بعد از تحقیق کیفیت انجام تحقیق کیفیت ثبت تحقیق تماس با منابع (بهصورت اتفاقی) جهت ارزیابی کار محقق تحقیق مجدد توسط محقق دیگر -ارزیابی کار مسئول تحقیق توسط مدیر هسته

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :مسئولین تحقیق و اعضای هستههای گزینش ،کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش
پیشنیاز دوره -6 :تحقیق در گزینش ( -1 ،)6تحقیق در گزینش ()1
مدت زمان 8 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :کنترل مصاحبه

کد دوره11/42 :

هدف کلی دوره:

آشنایی مسئولین  ،اعضای هستههای گزینش و کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش با مالکها و شاخصهای کنترل
مصاحبههای گزینشی
سرفصلهای دوره:

 نکات ضروری قبل و بعد از مصاحبه بررسی شکلی انجام مصاحبه -بررسی کیفی انجام مصاحبه

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :مسئولین مصاحبه و اعضای هستههای گزینش ،کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش
پیشنیاز دوره -6 :مصاحبه در گزینش ( -1 ،)6مصاحبه در گزینش ()1
مدت زمان 8 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :مبانی اعتقادی و فقهی گزینش

کد دوره11/21 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با مبانی فقهی گزینش و روشهای آن اعم از تحقیق و مصاحبه و صدور رأی
سرفصلهای دوره:

 قضاء اقرار شهادت بینه امارات ظهور شیاع -برائت

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 12 :ساعت

روش اجرا :نیمهحضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :مدیریت اسناد و فن بایگانی در گزینش

کد دوره11/44 :

هدف کلی دوره:

آشنایی شرکت کنندگان با اصول و روش های صحیح بایگانی و مستندسازی اسناد و مدارک و فرآیندهای امحاء سازی
سرفصلهای دوره:

 کلیات مرحله ایجاد سند مرحله بهکارگیری اسناد (بایگانی) جایگاه ارزشیابی در مدیریت اسناد مرحله امحاء اسناد حفظ و نگهداری از اسناد -ایجاد و نگهداری پرونده در واحدهای گزینش

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستهای امور دفتری و دبیرخانهای ،کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:
اترخی انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :مصاحبه در گزینش ()6

کد دوره11/45 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با نحوه انجام مصاحبه ،اصول و شرایط و دستورالعمل آن.
سرفصلهای دوره:

 کلیات (تعاریف ،اهمیت ،ضرورت و کارکرد مصاحبه در گزینش ،اهداف مصاحبۀ گزینشی ،شرایط و ویژگیهایمصاحبهگر ،انواع مصاحبه ،تفاوت مصاحبه گزینشی با دیگر انواع مصاحبهها و)...
 مرحله پیش از مصاحبه (آمادگیهای مصاحبهگر قبل از مصاحبه ،مکان مصاحبه و اهمیت آن ،برنامهریزی مصاحبه) گامهای شکلی و ماهوی در مرحله حین مصاحبه (برقراری ارتباط مؤثر با داوطلب در ابتدای مصاحبه ،طرح سؤاالتجهت آگاهی از شخصیت و عملکرد داوطلب ،دقت در واکنشهای کالمی و غیرکالمی همزمان با طرح سؤاالت،
بررسی شخصیت و عملکرد داوطلب ،نتیجهگیری)
 ثبت نتیجه مصاحبه در فرم مربوطه (نکات مهم در ثبت نتایج در فرم مصاحبه ،ارزیابی مصاحبه) -ویژگیهای یک مصاحبه مطلوب و استاندارد.

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :مسئولین مصاحبه و اعضای هسته های گزینش ،کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش
پیشنیاز دوره- :
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:
اترخی انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :مصاحبه در گزینش ()1

کد دوره11/46 :

هدف کلی دوره:

تبادل اطالعات و تجربیات گزینشگران در انجام مصاحبه و تکمیل فرمهای مرتبط
سرفصلهای دوره:

 مروری اجمالی بر دستورالعمل و تکنیکهای مرتبط با مصاحبه شناخت گلوگاههای اصلی کار مصاحبه بررسی اشکاالت و اشتباهات مبتالبه در زمان انجام مصاحبه بررسی اشکاالت موجود در هنگام تکمیل فرمهای مربوط به مصاحبه بررسی و شناخت چگونگی بهرهگیری از دیگر علوم جهت بهبود فرایند مصاحبه -تبادل تجربیات مثبت جهت بهبود کار مصاحبه

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :مسئولین مصاحبه و اعضای هسته های گزینش ،کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش
پیشنیاز دوره :مصاحبه در گزینش ()6
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :مهارتهای ارتباط غیرکالمی در گزینش

کد دوره11/47 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با مفاهیم و روشهای ارتباط انسانی و نحوه بهرهگیری از تکنیکهای ارتباط غیرکالمی در بهبود انجام
روشهای گزینش
سرفصلهای دوره:

 کلیات (مبانی ارتباط ،بررسی و تجزیه و تحلیل یک فرآیند ارتباطی (پیام ،پیامدهنده ،پیامگیرنده) انواع ارتباط (ارتباط ساده و مستقیم ،ساخت و اجزای آن ،عوامل تشکیل دهنده و شرایط ایجاد ارتباط سادهو ویژگیهای ارتباط ساده)
 زبان بدن (کلیات و مفاهیم ،شناخت حالتهای مختلف بدن ،کاربرد زبان بدن در مصاحبههای گزینشی(بدوی ،تکمیلی ،مذاکره ارشادی) ،کاربردهای زبان بدن در مواجهه با منابع تحقیق)
 چهرهشناسی (کلیات و تعاریف ،تشخیص واقعی یا غیر واقعی احساسات ،شناخت حالتهای مختلف چهره،کاربردهای چهرهشناسی در گزینش)

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :مهارتهای ارتباط کالمی در گزینش

کد دوره11/48 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با چگونگی ارائه گفتاری فصیح و بلیغ در ارتباط با داوطلبان و منابع
سرفصلهای دوره:

 تعاریف و کلیات (تعاریف سخنوری ،تاریخچه سخنوری در ایران و جهان و)... فصاحت و بالغت و نقش آنها و سایر علوم ادبی در خطابه مراحل آفرینش سخن (درآمد ،طرح مقصود ،نقل وقایع و خاطرات ،اثبات هدف و پاسخ اشکاالت وپرسشها ،شعر و تأثیر سخن و)...
 عوامل اصلی سخنوری (لحن ،آهنگ ،حرکت ظاهر هر سخنور ،تطبیق حاالت ظاهری جسمانی با مفادبیان ،شخصیت خطیب ،حافظه ،روانشناسی و موقعشناس بودن و)...
 انواع سخن (دو نفری ،خصوصی ،رسمی ،مناظره ،میزگرد ،انجمن) شیوههای برقراری ارتباط کالمی با داوطلبان در مصاحبه -شیوههای برقراری ارتباط کالمی با منابع در تحقیق

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:
اترخی انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :مهارتهای ثبت و نگارش در گزینش

کد دوره11/49 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با اصول و روشهای تهیه و تدوین گزارش ،اصول و روشهای خالصه کردن مکاتبات و گزارشهای اداری
و مهارتهای تندنویسی
سرفصلهای دوره:

 گزارشنویسی (کلیات ،مراحل تنظیم گزارش ،گزارشنویسی در گزینش و).. خالصهنویسی (کلیات ،اصول و مراحل خالصهنویسی ،کاربرد خالصهنویسی در گزینش و)... -تندنویسی (اهمیت تندنویسی در کار گزینش ،علل کندنویسی ،توصیههایی برای تندنوشتن و)...

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 12 :ساعت

روش اجرا :حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :مهدویت و فرهنگ انتظار

کد دوره11/51 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با آموزهها و اصول مهدویت و فرهنگ انتظار
سرفصلهای دوره:

 کلیات و تعاریف (تعریف امامت عامه و خاصه ،روش تعیین امام و)... مبانی اعتقادی انتظار مهدویت در قرآن مهدویت در احادیث و روایات علل غیبت امام زمان (عج) پاسخ به شبهات (طول عمر ،روئیت ،قیام قبل از ظهور و)... فرهنگ صحیح انتظار -آشنایی اجمالی با مقدمهسازی ظهور و مباحث آن

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :نیمه حضوری
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شماره انهم:

سازمان اداری و استخدا می کشور

اترخی انهم:
ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»
عنوان دوره :نظام گزینش تطبیقی

کد دوره11/51 :

هدف کلی دوره:

آشنایی گزینشگران با فرایند گزینش در جهان و سابقه گزینش در ایران
سرفصلهای دوره:

 کلیات و تعاریف (تعریف گزینش ،ضرورت انجام مطالعه تطبیقی در گزینش ،اهمیت گزینش در سایرکشورها ،اهمیت گزینش در اسالم)
 فرایند جذب و گزینش نیروی انسانی در ایران (تاریخچه گزینش در ایران ،فرایند گزینش و استخدام درایران و)..
 فرایند جذب و گزینش نیروی انسانی در جهان (آمریکا ،انگلستان ،سوئد ،آلمان ،هند ،مالزی ،ژاپن و)... -گزینش از منظر آیات و روایات

شرایط مدرسان :مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش
شرکتکنندگان :کلیه پستها
پیشنیاز دوره-:
مدت زمان 61 :ساعت

روش اجرا :نیمهحضوری
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