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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 

 

 

 
 

 عناوین و سرفصل اهی

 اهی آموزشی شغل مسئول گزینشدوره

 

 نظام آموزش کارمندان دولت 2/2/5بند  موضوع

 (82/4/4832مورخ  4381/222) بخشنامه شماره
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 

 

 «های آموزشی شغل مسئول گزینشفهرست عناوین دوره»

 میزان ساعت روش اجرا عنوان پست عنوان دوره کد دوره

های گزینش، کارکنان ها و اعضای هستهمدیران هیأت شناسی گزینشآسیب 1/11

 دبیرخانه هیأت عالی گزینش

 حضوری
8 

های ا آداب و رسوم قومیتبآشنایی  2/11

 ایران
 61 نیمه حضوری کلیه پست ها

های گزینش، کارکنان گران و اعضای هستهمصاحبه های روانشناختیآشنایی با آزمون 1/11

 ت عالی گزینشدبیرخانه هیأ

 حضوری
61 

 61 حضورینیمه  کلیه پست ها آشنایی با احکام اهل سنت 4/11

 61 نیمه حضوری کلیه پست ها آشنایی با تهاجم فرهنگی 5/11

فقیه در حکومت آشنایی با جایگاه والیت 6/11

 61 نیمه حضوری کلیه پست ها اسالمی

 8 حضوری ه پست هاکلی (1آشنایی با سامانه جامع گزینش ) 7/11

افزار سامانه جامع گزینش، کارکنان دبیرخانه راهبران نرم (2آشنایی با سامانه جامع گزینش ) 8/11

 هیأت عالی گزینش

 حضوری

 
61 

 ا سامانه جامع گزینشآشنایی ب 9/11

 )ویژه مدیران گزینش(

 حضوری مدیران هسته مسئولین دبیرخانه ها
1 

ین آشنایی با سیره معصوم 11/11

 السالم()علیهم
 12 غیرحضوری کلیه پست ها

و فرقه های  آشنایی با مذاهب اسالمی 11/11

 نوظهور
 61 حضوری کلیه پست ها

اساسی جمهوری  قانون با آشنایی 12/11

 اسالمی ایران
 61 نیمه حضوری کلیه پست ها

آشنایی با قانون مدیریت خدمات  11/11

)با تأکید بر ضوابط و مقررات کشوری

 ستخدام(ا

 61 حضوری کلیه پست ها

 61 حضوری کلیه پست ها های حقوقی آشنایی با قوانین و رویه  14/11

 61 حضوری کلیه پست ها آشنایی با مراجع قضائی 15/11

 61 نیمه حضوری کلیه پست ها (1احکام و استفتائات ) 16/11

 61 نیمه حضوری کلیه پست ها (2احکام و استفتائات ) 17/11

 61 حضوری کلیه پست ها (1ای در گزینش )اخالق حرفه 18/11
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 

 «های آموزشی شغل مسئول گزینشفهرست عناوین دوره

 میزان ساعت روش اجرا عنوان پست عنوان دوره کد دوره

 61 حضوری کلیه پست ها (2ای در گزینش )اخالق حرفه 19/11

21/11 

 (1ارزیابی و صدور رأی در گزینش )

 کمک واحد ارزیابی، مسئول هسته، زیاب، عضوار

کارشناس تحقیقات و ارزیابی، رئیس گروه بازرسی و 

گران، کارکنان دبیرخانه رسیدگی به شکایات و مصاحبه

 هیأت عالی گزینش

 حضوری

61 

21/11 

 (2) ارزیابی و صدور رأی در گزینش

 کمک واحد ارزیابی، مسئول زیاب، عضو هسته،ار

ی، رئیس گروه بازرسی و کارشناس تحقیقات و ارزیاب

گران، کارکنان دبیرخانه رسیدگی به شکایات و مصاحبه

 هیأت عالی گزینش

 حضوری

12 

22/11 
 های گزینشدر هسته اصول مدیریت

 دبیرخانه مسئولین گزینش، هایهسته اعضای و مدیران

 مرکزی، کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش هایهیأت

 نیمه حضوری
61 

 12 نیمه حضوری کلیه پست ها و مبانی اعتقادی اسالماصول  21/11

24/11 

 (1) بازرسی در گزینش

 کمک واحد ارزیابی، مسئول ارزیاب، عضو هسته،

کارشناس تحقیقات و ارزیابی، رئیس گروه بازرسی و 

گران، کارکنان دبیرخانه رسیدگی به شکایات و مصاحبه

 هیأت عالی گزینش

 حضوری

61 

25/11 

 (2ینش )بازرسی در گز

 کمک واحد ارزیابی، مسئول ارزیاب، عضو هسته،

کارشناس تحقیقات و ارزیابی، رئیس گروه بازرسی و 

گران، کارکنان دبیرخانه رسیدگی به شکایات و مصاحبه

 هیأت عالی گزینش

 حضوری

12 

 61 حضوری کلیه پست ها پاسخگویی و مذاکره در گزینش 26/11

 61 حضوری پست هاکلیه  (1تحقیق در گزینش ) 27/11

 12 حضوری کلیه پست ها (2) تحقیق در گزینش 28/11

 12 غیرحضوری کلیه پست ها شناسی فرهنگیجامعه 29/11

 61 حضوری کلیه پست ها شناسی سیاسی در ایرانجریان 11/11

 16 حضوری کلیه پست ها حقوق اداری ایران 11/11

 8 حضوری لیه پست هاک دستورالعمل رسیدگی به شکایات گزینشی 12/11

11/11 
 اسناد و اطالعات بر تأکید با) اسناد حفاظت و رازداری

 (گزینش
 12 نیمه حضوری کلیه پست ها

 16 حضوری کلیه پست ها روانشناسی شخصیت 14/11
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 

 «های آموزشی شغل مسئول گزینشفهرست عناوین دوره»

 میزان ساعت روش اجرا عنوان پست عنوان دوره کد دوره

 16 حضوری کلیه پست ها های شناخت و تحلیل رفتارروش 15/11

 4 حضوری کلیه پست ها (استانی مقتضیات به توجه با) گزینش هایرویه 16/11

 12 غیرحضوری کلیه پست ها های دینی در ایرانشناخت اقلیت 17/11

 16 نیمه حضوری کلیه پست ها ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینش 18/11

 12 حضوری کلیه پست ها هاها و آسیبفضای مجازی؛ فرصت 19/11

 16 نیمه حضوری کلیه پست ها نامه اجرایی آنقانون گزینش و آیین 41/11

 کنترل تحقیق 41/11
های گزینش، مسئولین تحقیق و اعضای هسته

 کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش

 حضوری
8 

 کنترل مصاحبه 42/11
های گزینش، ضای هستهمسئولین مصاحبه و اع

 کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش

 حضوری
8 

 24 نیمه حضوری کلیه پست ها مبانی اعتقادی و فقهی گزینش 41/11

 در گزینش ن بایگانیفمدیریت اسناد و  44/11
ای، کارکنان و دبیرخانه دفتری امور هایپست کلیه

 دبیرخانه هیأت عالی گزینش

 حضوری
12 

 (1ه در گزینش )مصاحب 45/11
های گزینش، مسئولین مصاحبه و اعضای هسته

 کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش

 حضوری
12 

 (2) مصاحبه در گزینش 46/11
های گزینش، مسئولین مصاحبه و اعضای هسته

 کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش

 حضوری
12 

 16 حضوری اکلیه پست ه های ارتباط غیرکالمی در گزینشمهارت 47/11

 12 حضوری کلیه پست ها های ارتباط کالمی در گزینشمهارت 48/11

 21 حضوری کلیه پست ها های ثبت و نگارش در گزینشمهارت 49/11

 16 نیمه حضوری کلیه پست ها مهدویت و فرهنگ انتظار 51/11

 12 نیمه حضوری کلیه پست ها نظام گزینش تطبیقی 51/11

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4 

 

میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 

 «آموزشی مشخصات دوره»

 1/11 کد دوره: شناسی گزینشآسیبعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 های مورد عمل روش به منظور بهبود کار گزینش فرآیند انجام   یهاچالشو  آسیب ها آشنایی فراگیران با

 های دوره:سرفصل

 

 

 مروری بر فرآیند گزینش -

 در گزینش تحقیقانجام  یهاچالشآسیب ها و  -

 در گزینش مصاحبههای انجام ا و چالشآسیب ه -

 در گزینشارزیابی و صدور رأی های آسیب ها و چالش -

 و مقررات گزینش ضوابطشناسی آسیب -

 روی نظام گزینش کشور و سایر مسائل مرتبطهای پیشچالش -

 چگونگی روزآمد نمودن فرایند گزینش/ بررسی پیشنهاد ها -

 

 

 هیأت عالی گزینش و با تایید الحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولتص مدرسان تأیید شرایط مدرسان:

  های گزینش، کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینشها و اعضای هستهمدیران هیأتکنندگان: شرکت 

 (6) ( ارزیابی و صدور رأی در گزینش3 -(6) ( مصاحبه در گزینش1 -(6( تحقیق در گزینش )6 نیاز دوره:پیش

 حضوری اجرا:  روش ساعت 8مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 

 «مشخصات دوره آموزشی»

 2/11 کد دوره: های ایرانآشنایی با آداب و رسوم قومیتعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 ر گزینشو سایر امو ایران جهت انجام بهتر کار مصاحبه و تحقیق هایآشنایی گزینشگران با آداب و رسوم برخی از طوایف و قومیت

 های دوره:سرفصل

 

 کلیات و مفاهیم )تعریف قومیت، آداب و رسوم و...( -

 مختلف در ایران اقوام اهمیت و ضرورت شناخت گزینش گران با آداب و رسوم -

 ییجغرافیا مناطق ها بر مبنای زبان، نژاد وبندی قومیتتقسیم -

 های ایرانزبان و جغرافیای قومیت ،گویش  -

 س، آذری، ترکمن، کرد، بلوچ و عرباقوام فار -

 های ایرانیترین آداب و رسوم در بین قومیتشاخص -

 ترین آداب و رسوم اقوام کشور و مراسم آیینی آنهامهم -

 

 

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هاپست یهکل کنندگان:شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 حضورینیمهاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 

 «مشخصات دوره آموزشی»

 1/11 کد دوره: روانشناختی هایآزمون با آشناییعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 گزینش مورد عمل در هایسایر روش کنار در و کاربرد آنها روانشناسی هایآزمون انواع با گزینشگران آشنایی

 های دوره:سرفصل

 

 های روانسنجی و....(گیری، آزمونکلیات )مفاهیم آزمون،سنجش، اندازه -

 گزینش مصاحبه های های روانسنجی درنقش و کاربرد آزمون -

 در گزینش های روانشناختی و کاربرد هر یکبندی انواع آزموندسته -

 هاتوانائی و گرایش سنجش هایآزمون -

 های عاطفی و ذهنینارسائی هایآزمون -

 باوریهای دینآزمون -

 گزینشانجام مصاحبه در  فرآیند  در  ی مذکورهاهر یک از آزمون نحوه کاربست -

 

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 های گزینش، کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینشعضای هستهگران و امصاحبه کنندگان:شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 حضوریاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 4/11 کد دوره: آشنایی با احکام اهل سنت عنوان دوره:

 کلی دوره: هدف

 و مسائل شرعی مرتبط آشنایی گزینشگران با احکام مبتالبه اهل سنت

 های دوره:سرفصل

 

 های آناهل سنت، مذاهب و فرقه -

 مقایسه احکام شیعه و سنی -

 های احکام اهل سنت )شافعی، حنفی، حنبلی و مالکی(ویژگی -

 احکام فردی اهل سنت )طهارات، عبادات( -

 احکام اجتماعی اهل سنت )معامالت، نماز جماعت و جمعه، اطاعت از حاکم شرع( -

 نماز و روزه(با تأکید بر احکام مورد ابتالء در گزینش بین شیعه و سنی )مقایسه تطبیقی  -

 سایر مسائل جاری مرتبط -

 

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هاپست کلیه کنندگان:شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 حضورینیمه اجرا:  روش اعتس 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 

 

 «مشخصات دوره آموزشی»

 5/11کد دوره: فرهنگی آشنایی با تهاجمعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 آن با مقابله هایراه و علل اهداف، فرهنگی، تهاجم مفهوم آشنایی گزینشگران با

 های دوره:سرفصل

 

 نگی، علل و پیامدهای آناهمیت و ضرورت آشنایی گزینش گران با تهاجم فره -

 و ها، تبادلفرهنگ میان ارتباطات شناسیفرهنگی، سنخ تهاجم تاریخچۀ،فرهنگی تهاجم مفاهیم و عاریفت -

 ، اهداف تهاجم فرهنگیفرهنگی تهاجم هایویژگی ،تهاجم فرهنگی/ تهدید نرم،فرهنگی تهاجم

 تهاجم فرهنگی، عوامل تهاجم ساززمینه یفرهنگی )بسترها تهاجم پیامدهای و عوامل ها،زمینه بسترها، -

فرهنگی، پیامدهای تهاجم  تهاجم هایسالح و فرهنگی، ابزار تهاجم فرهنگی، مراحل تهاجم فرهنگی،اشکال

 فرهنگی و...(

 رهبری معظم مقام دیدگاه از فرهنگی تهاجم -

 راههای مقابله با تهاجم فرهنگی -

 

 براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش مدرسان تأیید صالحیت شده شرایط مدرسان:

 هاپستکلیه  کنندگان:شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 حضورینیمهاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 6/11 کد دوره: آشنایی با جایگاه والیت فقیه در حکومت اسالمیعنوان دوره: 

 ره:کلی دو هدف

 و شبهات مرتبط مختلف نسبت به والیت فقیه هایآشنایی گزینشگران با پیشینه تاریخی، فقهی و همچنین دیدگاه

 های دوره:سرفصل

 

 کلیات و تعاریف )ولی فقیه، حکومت اسالمی و...( -

 تاریخچه و پیشینه فقهی والیت فقیه -

 اسالم و والیت فقیه -

 قلی(ادله اثبات والیت فقیه )عقلی، ن -

 والیت فقیه در قانون اساسی -

 های فقهی در مورد والیت فقیه )مطلقه، مقیده(دیدگاه -

 های سیاسی در مورد والیت فقیهدیدگاه -

 نظریه امام خمینی )ره( در باب والیت مطلقه فقیه -

 هاشبهات مطرح در خصوص والیت فقیه و پاسخ آن -

 

 براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینشمدرسان تأیید صالحیت شده  شرایط مدرسان:

 هاپست کلیه کنندگان:شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 حضورینیمهاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 

 «مشخصات دوره آموزشی»

 7/11کد دوره:  (6) گزینش جامع آشنایی با سامانهعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 کاربرد آنهاو  تخصصی گزینش هایافزارنرمسامانه و   کلیات ی گزینشگران باآشنای

 های دوره:سرفصل

 

 سامانه گزینش ساختار -

 شبکه سامانه گزینش -

 امنیت و نحوه اجرای سامانه -

 راهبری سامانه و مدیریت نحوه اجرا -

 افزارهای مرتبط در گزینشکاربردهای سامانه و نرم -

 ه و نحوه ثبت اطالعاتکاربری سامان -

 نحوه استخراج اطالعات از سامانه -

 و پاسخ آنها های متداولپرسش -

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هاپستکلیه  کنندگان:شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 حضوریرا: اج روش ساعت 8مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 

 «مشخصات دوره آموزشی»

 8/11کد دوره:  (1) گزینش جامع آشنایی با سامانهعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 به منظور  مدیریت و راهبری آنها تخصصی گزینش  هاینرم افزارسامانه ها و آشنایی گزینشگران با 

 های دوره:سرفصل

 

 شبکه سامانه گزینش -

 ازی اطالعات در سامانه و مدیریت آنسهای امنروش -

 راهبری سامانه و مدیریت نحوه اجرا -

 نحوه تعریف و مدیریت کاربران در سامانه گزینش -

 صورت پیشرفتهنحوه استخراج اطالعات به -

 خطاهای متداول در اجرای سامانه و طریقه رفع آن -

 

 ام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینشمدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظ شرایط مدرسان:

 افزار سامانه جامع گزینش، کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینشراهبران نرم کنندگان:شرکت 

 - نیاز دوره:پیش

 حضوریاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 9/11کد دوره:  )ویژه مدیران گزینش( شگزین جامع آشنایی با سامانهعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 های گزینشمدیریت و نظارت بر فعالیت به منظورمندی از آن تخصصی گزینش و بهره هایافزارآشنایی مدیران گزینش با نرم

 های دوره:سرفصل
 

 معرفی کلی ابعاد سامانه گزینش -

 معرفی سامانه در حوزه امنیت اطالعات -

 برداری از سامانه در راستای مدیریت فرایندهای گزینشرهنحوه به -

 های پرسنلبرداری از سامانه در راستای نظارت بر فعالیتنحوه بهره -

 نحوه نظارت بر اجرای صحیح سامانه -

 

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 ها مدیران هسته و مسئولین دبیرخانهکنندگان: شرکت

 -نیاز دوره:پیش

 حضوریاجرا:  روش ساعت 1مدت زمان:
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 11/11 کد دوره: السالم(آشنایی با سیره معصومین )علیهمعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 ائمه طی دوران حیات و زندگی اجتماعی و سیاسی (مالسالعلیهم)آشنایی گزینشگران با سیره ائمه معصومین 

 های دوره:سرفصل

 

 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( -

 السالم( و واقعه عاشورا)علیهمامام حسن و امام حسین  -

 السالم(امام سجاد، امام باقر و امام صادق )علیهم -

 السالم(امام کاظم و امام رضا )علیهم -

 السالم(امام جواد، امام هادی و امام عسکری )علیهم -

 غیبت امام زمان )عج( -

 

 

 کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینشمدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش  شرایط مدرسان:

 هاپستکلیه  کنندگان:شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 غیرحضوریاجرا:  روش ساعت 12مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 11/11 کد دوره: و فرقه های نوظهور آشنایی با مذاهب اسالمیعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 های نوظهورو فرقه شیعه و اهل سنت مختلف ذاهبم گزینشگران با آشنایی

 های دوره:سرفصل

 

 کلیاتی در باب علم فرق و مذاهب -

 (اسماعیلیه زیدیه، امامیه، شیعه، ادوار) شیعه -

 (بهائیه و بابیه شیخیه، نصیریه، حق، اهل دروزیه،) ترین مذاهب شیعه: غالتمهم -

 (حنبلی مالکی، شافعی، اهل سنت )حنفی، -

 (وهابیت اشاعره، الحدیث، اهل معتزله،) سنت: ترین مذاهب اهلمهم -

 پرستی و...(های عرفانی، شیطاننوظهور )فرقه هایفرقه -

 

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هاپست کلیهکنندگان: شرکت 

 -دوره: نیازپیش

 حضوریاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 12/11 کد دوره: جمهوری اسالمی ایران اساسی قانون با آشناییعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

ای مطرح شده هگانه و سایر ارگانایران و جایگاه رهبری، قوای سه اسالمی جمهوری اساسی قانون اصول گزینشگران با آشنایی
 در قانون
 های دوره:سرفصل

 

 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 -

 یف و اختیارات قوه مجریهارکان، وظا -

 ارکان، وظایف و اختیارات قوه قضائیه -

 های حکومتی در نظام جمهوری اسالمی ایران سایر نهادها و ارگان -

 

 

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هاپست کلیهکنندگان: شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 حضورینیمهاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

) با تأکید بر ضوابط و قانون مدیریت خدمات کشوریآشنایی با عنوان دوره: 

 مقررات استخدام(
 11/11 کد دوره:

 کلی دوره: هدف

 های مرتبطها و دستورالعملنامهآئین خش دولتی وضوابط و مقررات حاکم بر استخدام در ب با آشنایی گزینشگران

 های دوره:سرفصل

 

 مفاهیم )وزارتخانه، مؤسسه دولتی، دستگاه اجرایی، پست سازمانی و...( و تعاریف -

 شرایط عمومی استخدام در دستگاه های دولتی -

 روش های استخدام -

  رسمی شدن مستخدمان شرایط -

 آن هایدستورالعمل و یمانیپ استخدام اجرایی نامهآئین -

 شرایط تمدید قرارداد پیمانی -

 نیروهای قراردادی بکارگیریو مقررات  ضوابط -

 ، انتقال، مأموریتمرتبط با استخدام ضوابط و مقررات جاری  -

 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی -

 ف کارمندانحقوق و تکالی -

 

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هاپست کلیه کنندگان:شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 حضوری اجرا: روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 14/11 کد دوره: های حقوقی هآشنایی با قوانین و رویعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 آشنایی گزینشگران با قوانین و رویه های حقوقی مرتبط با کار گزینش

 های دوره:سرفصل

 

 کلیات و تعاریف )تعریف علم حقوق، تقسیمات علم حقوق و...( -

 آئین دادرسی مدنی )مباحث مرتبط( -

 آئین دادرسی کیفری )مباحث مرتبط( -

 قرارهای تأمینانواع  -

 دعوی اقامه دادسراها، نحوه -

 های دفاعی گزینش در دیوان عدالت اداریچگونگی نگارش الیحه -

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هاپستکلیه  کنندگان:شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 حضوریاجرا:  روش ساعت 61ن: مدت زما
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

«مشخصات دوره آموزشی»  

 15/11 کد دوره: آشنایی با مراجع قضائیعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 هر یکو ساختار وظایف  ،انواع مراجع قضایی با  آشنایی گزینشگران

 های دوره:سرفصل

 

 قضائی و...( قضائی، مأمورین محاکم کلیات و تعاریف )صالحیت -

 یک( کیفری عمومی، دادگاه هایعمومی )دادگاه قضائی اجعمر -

 هاینظامی، دادگاه هاینوجوانان، دادگاه و اطفال هایدادگستری )دادگاه( استثنایی) اختصاصی مراجع -

 روحانیت( ویژۀ قضات، دادگاه انتظامی عالی انقالب، دادگاه

 بتی(ث اختالف، مراجع حل غیردادگستری )شورای استثنایی مراجع -

 استان( نظر تجدید کشور و دادگاه عالی تجدیدنظر )دیوان مراجع -

 اداری( اختصاصی ، مراجع(اداری عدالت دیوان) اداری عمومی اداری )مراجع مراجع -

 

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هاپست کلیه ان:کنندگشرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 حضوریاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 16/11 کد دوره: (6احکام و استفتائات )عنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 استفتائات مرتبط و اسالم با احکام گزینشگران آشنایی

 های دوره:سرفصل

 

 احکام تقسیم اسالم، در احکام جایگاه -

 تقلید و اجتهاد تقلید، مرجع انتخاب تقلید، -

 بلوغ مکلف، سن -

 مستحب احتیاط و واجب احتیاط بین فرق -

 چاه، آب جاری، آب کر، آب قلیل، آب مطلق، آب اقسام مضاف، آب احکام مطهرات، نماز، مقدمات طهارت، -

 آب با نجس اشیاء تطهیر چگونگی

 ایجبیره وضوی وضو، شرایط -

 تیمم غسل، بودن صحیح شرایط واجب، هایغسل اماقس -

 .نماز مبطالت نماز، واجبات احکام نماز، مکان نماز، وقت -

 مسافر نماز سهو، سجده احتیاط، نماز نماز، شکیات -

 آیات نماز جماعت، نماز احکام نمازجمعه، اهمیت -

 ارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینشمدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش ک شرایط مدرسان:

 36/33/6388مورخ 33233/36/133 شماره بخشنامهطی  این دوره آموزشی را که) افرادی که قبال   -هاپست کلیه  کنندگان:شرکت 

  در این دوره نمی باشند.( مجدد ابالغ شده بود ، طی نموده اند، مجاز به شرکت

 -نیاز دوره:پیش

 حضورینیمهاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 17/11 کد دوره: (1احکام و استفتائات )عنوان دوره: 

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

 های دوره:سرفصل

 

 .روزه نیت واجب، هایروزه روزه، اقسام -

 فطره زکات مسافر، روزه روزه، کفاره و قضاء احکام روزه، مبطالت -

 آن وجوب موارد و خمس -

 زکات احکام کلیات -

 منکر از نهی و معروف به امر -

 مضاربه رهن، و اجاره احکام -

 قسم و نذر احکام -

 نگاه احکام -

 مرد و زن روابط احکام -

 قرض احکام -

 کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینشمدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش  شرایط مدرسان:

 36/33/6388مورخ 33233/36/133شماره بخشنامه  ره آموزشی را که طی ) افرادی که قبال این دو  -هاپست کلیه کنندگان:شرکت 

 در این دوره نمی باشند.( مجدد ابالغ شده بود ، طی نموده اند، مجاز به شرکت

 (6) ائاتاستفت و احکام نیاز دوره:پیش

 حضورینیمهاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 18/11 کد دوره: (6) ای در گزینشاخالق حرفهعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 های دینی و اسالمیگزینش مبتنی بر آموزه در ایاخالق حرفه کلیات با گزینشگران آشنایی

 های دوره:سرفصل

 

 ، اخالق حرفه ای، اخالق اداری و....(اخالق فلسفه اخالق، علم ق،مفاهیم) اخال -

 مبنای اخالق حرفه ای -

 روش های اخالقی)از دیدگاه علمای اسالم( -

 ، احادیث و روایاتکریم اخالق حرفه ای در قرآن - 

 اخالق حرفه ای در نهج البالغه -

 اصول اخالق اداری در نهج البالغه  -

 اخالقمفهوم اسالمی بودن  -

 ویژگی های اخالق اسالمی -

 

 

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هاپست کلیه کنندگان:شرکت

 -نیاز دوره:پیش

 حضوریاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 19/11کد دوره:  (1) ای در گزینشق حرفهاخالعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 های دینی و اسالمیمبتنی بر آموزه گراناخالق گزینشمسئولیت ها و معیارهای  با کارکنان گزینش آشنایی

 های دوره:سرفصل

 

مه، فاضل، کری اخالق )صالح، متعهد، عاقل، صاحب (ره) امام حضرت از دیدگاه گزینشگران اخالقی معیارهای -

 از انگاری، پرهیزسهل و کاریمسامحه از تندخویی، پرهیز از نظری، پرهیزتنگ از روز، پرهیز مسائل به متوجه

 گری و سایر موارد مرتبط با اخالق حرفه ای گزینشگران(اخالل از جویی، پرهیزمفسده

 اخالق اسالمی در نهضت خدمات رسانی -

 تنی بر آموزه های اسالمیاصول اساسی در اخالق حرفه ای مب -

 گرانگزینشیف و مسئولیت های اخالقی وظا -

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هاپست کلیهکنندگان: شرکت 

 (6) گزینش در ایحرفه اخالق نیاز دوره:پیش

 حضوریاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 21/11کد دوره:  (6) در گزینش ارزیابی و صدور رأیعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 ی محولههاتیمسئولآشنایی گزینشگران با اصول و فرآیند ارزیابی و صدور رأی در حوزه وظایف و 

 های دوره:سرفصل

 

 رأی( صدور جهت یشگزین هایپرونده بررسی مراحل نظردهی، نظردهی، ضرورت کلیات )تعریف -

 رأی، پرونده، ضابطه( نظردهی )صادرکننده عناصر -

 نظردهی و...( منفی، آفات رأی، پاسخگویی رأی، انواع صدور رأی، مراحل صدور رأی )اشکال صدور -

 سایر مسائل جاری مرتبط با صدور رأی -

 

 راساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینشمدرسان تأیید صالحیت شده ب شرایط مدرسان:

کارشناس تحقیقات و ارزیابی، رئیس گروه بازرسی و  کمک واحد ارزیابی، مسئول ارزیاب، عضو هسته،کنندگان: شرکت 
 کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش، گرانرسیدگی به شکایات و مصاحبه

 معیارهای حاکم بر گزینشضوابط و نیاز دوره: پیش

 حضوری اجرا: روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 21/11کد دوره:  (1) ارزیابی و صدور رأی در گزینش عنوان دوره:

 کلی دوره: هدف

 های مربوطتبادل تجربیات گزینشگران در ارزیابی و صدور رأی و تکمیل فرم

 های دوره:سرفصل

 

 

 مرتبط با صدور رأی فرم هایو  ها ی بر دستورالعملمروری اجمال -

 بررسی اشکاالت و اشتباهات مبتالبه به هنگام ارزیابی و صدور رأی -

 های مربوط به ارزیابی و صدور رأیبررسی اشکاالت موجود به هنگام تکمیل فرم -

 ر رأیگیری از دیگر علوم جهت بهبود کار ارزیابی و صدوبررسی و شناخت چگونگی بهره -

 تبادل تجربیات مثبت جهت بهبود فرایند کار ارزیابی و صدور رأی -

 

 

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

رئیس گروه بازرسی و  کارشناس تحقیقات و ارزیابی، کمک واحد ارزیابی، مسئول ارزیاب، عضو هسته،کنندگان: شرکت 
 کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش، گرانرسیدگی به شکایات و مصاحبه

 (6گزینش ) در رأی صدور و ارزیابی نیاز دوره:پیش

 حضوری  اجرا: روش ساعت 61 مدت زمان:
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 22/11کد دوره:  های گزینشدر هسته مدیریت اصولعنوان دوره: 

 لی دوره:ک هدف

های های مربوط به اعضای هستههای گزینش با شرح وظایف و دستورالعملطور اخص اعضای هستهبه، آشنایی مدیران گزینش

 گزینش

 های دوره:سرفصل

 
 تعاریف و مفاهیم )سرپرستی، مدیریت و...( -

ارت، انگیزش کارکنان، ریزی، سازماندهی، رهبری، نظمروری بر وظایف عمومی مدیران و سرپرستان )برنامه -

 خالقیت و نوآوری و...(

 نقش مدیران در هسته های گزینش نسبت به سایر واحدهای سازمانی -

 ویژگی های مدیران هسته های گزینش -

 های گزینشجایگاه، ساختار و شرح وظایف هسته ها و مدیران هسته  -

 دستورالعمل عزل و نصب گزینشگران -

 گزینش یم تشکیالت سازمانیدستورالعمل طراحی و تنظ -

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

کارکنان دبیرخانه هیأت عالی ، مرکزی هایهیأت دبیرخانه مسئولین گزینش، هایهسته اعضای و مدیران کنندگان:شرکت 

 گزینش

 -نیاز دوره:پیش

 حضورینیمهاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 21/11کد دوره:  و مبانی اعتقادی اسالم اصولعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 اعتقادی در اسالم اصول با گزینشگران آشنایی

 های دوره:سرفصل

 

 خداشناسی، جهان شناسی و خودشناسی -

 ژگی های آنشناخت دین مقدس اسالم و وی -

 اصول اعتقادات اسالمی )اصول دین( -

 احکام و دستورات عملی اسالم )فروع دین(  -

 شرک و توحید -

  عصمت پیامبری )نبوت( وحی و -

 مهدویت و امامت -

 غیبت عصر در والیت و مرجعیت -

 انسان جاودانگی و معاد -

 آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینشمدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام  شرایط مدرسان:

 هاپست کلیهکنندگان: شرکت

 -نیاز دوره:پیش

 حضورینیمه اجرا: روش ساعت 12مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 24/11کد دوره:  (6بازرسی در گزینش )عنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 کنترل و بازرسی  و مبانی نظارت، اصول  آشنایی گزینشگران با

 های دوره:سرفصل

 

 بازرسی و کنترل نظارت، مفهوم -

 اداری دستگاه در نظارت اهداف  -

 اهمیت و ضرورت نظارت و کنترل  -

 اداری و مدیریتی هایسیستم در نظارتی هاینظام انواع  -

 ماهیت نظر از نظارت انواع -

 اسالم دیدگاه از کارآمد اثربخش، نظارت نظارت نظام هایویژگی -

 سازمانی  سطح در کنترل انواع و ماهیت -

 

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

و رسیدگی به  کارشناس تحقیقات و ارزیابی، رئیس گروه بازرسی کمک واحد ارزیابی، مسئول ارزیاب، عضو هسته، کنندگان:شرکت 
 کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش، گرانشکایات و مصاحبه

 نامه اجرایی آنقانون گزینش و آیین نیاز دوره:پیش

 حضوریاجرا:  روش ساعت61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 25/11کد دوره:  (1) بازرسی در گزینشعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 کشور گزینش نظام در نظارت و بازرسی فرایند و اصول ماهیت، اگزینشگران ب آشنایی

 های دوره:سرفصل

 

 در گزینش بازرسی اهمیت و ضرورت -

 گزینش در بازرسی و نظارت هایسیاست -

 گزینش در بازرسی و نظارت اهداف -

 و کاربردهای آن بازرسی نتایج -

 هابازرسی و عملکرد ارزشیابی در انحرافات -

 بازرس خصوصیات و اهویژگی -

 مهم نکات بازرسی، سایر از پس بازرسی، مرحله حین بازرسی، مرحله از قبل گزینش )مرحله در بازرسی فرایند -

 بازرسی( طول در

 گزینش  و بازرسی در نظارت سطوح و انواع -

 فرم های و دستورالعمل های جاری بازرسی، نظارت و کنترل در گزینش -

 

 ن تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینشمدرسا شرایط مدرسان:

کارشناس تحقیقات و ارزیابی، رئیس گروه بازرسی و  کمک واحد ارزیابی، مسئول ارزیاب، عضو هسته، کنندگان:شرکت 
 کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش، گرانرسیدگی به شکایات و مصاحبه

 (6) گزینش در بازرسی نیاز دوره:پیش

 حضوری اجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 

  



 

 
 

29 

 

میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 26/11کد دوره:  گزینشدر و مذاکره پاسخگویی عنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

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

 های دوره:سرفصل

 

 مفهوم در پاسخگویی، تحول پاسخگویی، اهداف پاسخگویی، مبانی پاسخگویی )تعریف مورد در کلیاتی -

 رجوع و...(ارباب دولتی، تکریم بخش در پاسخگویی مختلف هایدولتی، شکل مدیریت رویکرد در پاسخگویی

 هایویژگی و گزینش، شرایط در پاسخگویی فواید و پاسخگویی، اهداف گزینش )انواع در وییپاسخگ -

 پاسخگویی( برای الزم دانش و گزینش، آگاهی پاسخگوی

داوطلب،  شخص به پاسخ )پاسخگویی کنندگاندریافت حیث در گزینش از پاسخگویی مختلف هایشکل -

 داوطلب و...( بستگان به پاسخگویی

 )پاسخگویی منفی، موارد مذاکره ارشادی، اهداف مذاکره ارشادی و...( ای مذاکره ارشادیهتکنیک -

 

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هاپست کلیه کنندگان:شرکت 

 گزینشضوابط و معیارهای حاکم بر  -6 نیاز دوره:پیش

 حضوری اجرا: روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 27/11کد دوره:  (6) تحقیق در گزینشعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 افراد و دستورالعمل تحقیق گزینش در تحقیق هایتکنیک و هاروش با گزینشگران آشنایی

 های دوره:سرفصل

 

 گزینش در حقیقت جایگاه و اهمیتمفهوم تحقیق،  -

 محققین هایویژگی و شرایط -

 تحقیق کلی هایچارچوب -

 گزینش واحدهای در تحقیق فرایند نمودار -

 نظر از تحقیق منابع، انواع تحقیق، انتخاب تحقیق، منابع کار تحقیق )مقدمات انجام از قبل مرحلهاقدامات  -

 (و... اطالعات کسب نحوه

 رابطه ایجاد هایتحقیق، روش محل  در یابیمنبعیابی، روش منبع هایوشتحقیق )ر انجام مرحلهاقدامات  -

 منبع( تحقیق، ارزیابی منبع، محورهای از سؤاالت طرح هنگام به مهم منبع، نکات اعتماد جلب و حسنه

 نظارت( و تحقیق، کنترل فرم تکمیل تحقیقات، نحوه تحقیق )ثبت انجام از پس مرحله اقدامات  -

 و سایر ضوابط و مقررات جاری تحقیق تحقیق دستورالعمل -

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هاکلیه پست کنندگان:شرکت 

 --نیاز دوره: پیش

 حضوریاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 28/11کد دوره:  (1) در گزینش تحقیقوره: عنوان د

 کلی دوره: هدف

 های مربوطتبادل اطالعات و تجربیات گزینشگران در انجام تحقیق و تکمیل فرم

 های دوره:سرفصل

 

 تحقیق تحقیق و سایر ضوابط و مقررات جاری در مروری اجمالی بر دستورالعمل -

 های اصلی کار تحقیقشناخت گلوگاه -

 اشکاالت و اشتباهات مبتالبه در انجام تحقیقبررسی  -

 های تحقیقبررسی اشکاالت موجود به هنگام تکمیل فرم -

 گیری از دیگر علوم جهت بهبود فرایند تحقیقبررسی و شناخت چگونگی بهره -

 جهت بهبود فرایند کار تحقیقشرکت کنندگان تبادل تجربیات  -

 

 

 ده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینشمدرسان تأیید صالحیت ش شرایط مدرسان:

 هاپستکلیه کنندگان: شرکت 

 (6) گزینش در تحقیق نیاز دوره:پیش

 حضوری اجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 

 «مشخصات دوره آموزشی»

 29/11کد دوره:  فرهنگی شناسیجامعهعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 جوانان فرهنگی مشکالت و مسائل فرهنگی، شناسی جامعه نظری با مبانی یی گزینشگرانآشنا

 های دوره:سرفصل

 

 مفاهیم جامعه شناسی و جامعه شناسی فرهنگی -

 مفهوم فرهنگ و عناصر آن ) هنجارها، قوم مداری، نسبیت فرهنگی، عقب ماندگی فرهنگی( -

انند فرهنگ و جامعه، نهاد خانواده، جرم و کج روی، طبقه و ) مفرهنگی مفاهیم بنیادی در جامعه شناسی -

 قشربندی 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 -

 قشار اجتماعیطبقات و ا  -

 غرب  و اسالم در فرهنگی دیدگاه مقایسه -

 های فرهنگی انقالب اسالمی ایرانارزش -

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هاپستکلیه  کنندگان:شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 غیرحضوریاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 11/11کد دوره:  شناسی سیاسی در ایرانجریانعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 ایران انقالب اسالمیپیروزی  های سیاسی ایران قبل و بعد ازآشنایی گزینشگران با جریان

 های دوره:سرفصل

 

سیاسی  هایجریان شناخت ضرورت و سیاسی، اهمیت هایآگاهی ضرورت و واژگان، اهمیت کلیات )تعریف -

 و...(

 ناسیونالیست، جریان یا گراملی گرا، جریاناسالم یا مذهبی اسالمی )جریان انقالب از پیش سیاسی جریانات -

 طلب(سلطنت ترکیبی، جریان یا التقاطی مارکسیستی، جریان یا چپ

 جمهوری اول دهه سیاسیهایگروه و هاایران )جریان اسالمی جمهوری مختلف ادوار در سیاسی جریانات -

 دهه سیاسی هایگروه و هاایران، جریان اسالمی جمهوری دوم دهه سیاسی هایگروه و هاایران، جریان اسالمی

 ایران( اسالمی جمهوری چهارم و سوم

 و با تایید هیأت عالی گزینش مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت شرایط مدرسان:

 هاپستکلیه  کنندگان:شرکت 

 -نیاز دوره: پیش

 حضوریاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 11/11کد دوره:  حقوق اداری ایرانعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 آشنایی گزینشگران با مسائل و ساختارهای اداری از منظر حقوقی

 های دوره:لسرفص

 

 اداری، پیشینه تاریخی حقوق اداری( حقوق )مفهوم حقوق اداری، منابع کلیات -

 های اداری کشورمقامات عالی سازمان -

 هاو شهرستان سازمان اداری کشور -

 های اداری و اعمال حقوقی اداریشخصیت حقوقی سازمان -

 های مستخدمین دولتیتکالیف و مسئولیت -

 مستخدمین حقوق اجتماعی -

 مسئولیت مدنی دولت و مستخدمین عمومی -

 های اداریقواعد حقوقی حاکم بر دستگاه -

 های عمومی )دولتی(قواعد حقوقی حاکم بر اموال و ثروت -

 نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری و مسئله دادرسی اداری -

 

 آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام شرایط مدرسان:

 هاپستکلیه  کنندگان:شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 حضوریاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 12/11کد دوره:  دستورالعمل رسیدگی به شکایات گزینشیعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 های مرتبط با موضوع رسیدگی به شکایاتدستورالعمل ها ، ضوابط ، مقررات وفرآیند آشنایی گزینشگران با 

 های دوره:سرفصل

 

 اهمیت و جایگاه رسیدگی به شکایات در فرآیند گزینش -

 نامه اجراییرسیدگی به شکایات در قانون و آیین -

 های مرکزیفرایند و چگونگی رسیدگی به شکایات در هیأت -

 رسیدگی به شکایاتمراحل تجدیدنظر و  -

 مراجع رسیدگی به شکایات -

 

 

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هاپستکلیه کنندگان: شرکت

 نامه اجرایی آنقانون گزینش و آییننیاز دوره: پیش

 یحضوراجرا:  روش ساعت 8مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 11/11کد دوره:  رازداری و حفاظت اسناد )با تأکید بر اطالعات و اسناد گزینش(عنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

داری نسبت به اطالعات مربوط به گزینش و همچنین تمهیدات آشنایی گزینشگران با اصول مربوط به حفظ اسرار و امانت
 د گزینشحفاظتی الزم برای حفظ اسنا

 های دوره:سرفصل

 

 داری و...(کلیات و مفاهیم )رازداری، امانت -

 اسرار و انواع آن -

 السالم(رازداری در قرآن، روایات و سیره معصومین و ائمه اطهار )علیهم -

 های کار گزینش و اهمیت رازداری و حفاظت از اطالعات گزینشحساسیت -

 گزینش اصول حاکم بر رازداری و حفظ اسرار -

 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 -

 هابندی آناسناد گزینش و طبقه -

 ندی شدهبهای گزینش و اسناد طبقهبندی مدارک و تمهیدات حفاظتی در مورد پروندهطبقه -

 گردش اسناد و شرایط بایگانی -

 ساز و کار امحاء اسناد در گزینش -

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هاپستکلیه کنندگان: شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 یحضورنیمهاجرا: روش  ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 14/11 کد دوره: روانشناسی شخصیتعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

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

 های دوره:سرفصل

 

 اهمیت و ضرورت شناخت روانشناسی شخصیت و کاربرد آن در امر گزینش -

های شخصیت، شخصیت، ویژگی شناسی )مفهومکلیاتی در باب روانشناسی شخصیت و شخصیت مقدمه و -

 ماهیت شخصیت و...(

شخصیت،  از شناسیسنخ و شناسیتیپ معیارهای و هاها )مالکشخصیت انواع بندیطبقه و شناسیسنخ -

 در هاها، چالششناسیتیپ شخصیت، انواع از هابندیطبقه افراد، انواع شخصیت شناخت بر مؤثر عوامل

 شخصیت( گیریشکل تحلیل خصوص

 مؤثر، شخصیت و کارآمد مطلوب، متعادل، هنجار، ضداجتماعی )شخصیت و اجتماعی هایشخصیت -

 نامؤثر و...( ناکارآمد، نامطلوب، نامتعادل، ناهنجار،

 های شخصیتنظریه -

 کاربرد تحلیل شخصیت در کنار مصاحبه و...( های گزینشی )موارد و مواقعشناسی در مصاحبهکاربرد شخصیت -

 انواع آزمون های شخصیت -

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هاپستکلیه  کنندگان:شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 حضوریاجرا: روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 

 «صات دوره آموزشیمشخ»

 15/11کد دوره:  رفتار شناخت و تحلیل هایروشعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 های گزینشیاکرات ارشادی و مصاحبهمذ در آن کاربرد و و اصالح رفتار تحلیل فنون و هابا روش آشنایی گزینشگران

 های دوره:سرفصل

 

 رفتاری، مفهوم الگوهای بندیفردی، تقسیم رفتار بر مؤثر هایزمینه و رفتار، عوامل هایویژگی و کلیات )مفهوم -

 رفتار( تغییر مختلف هایرفتار، جنبه اصالح و یادگیری تغییر، تحلیل،

 شناسایی و ، بررسی(هدف رفتار) شود دگرگون باید که رفتاری فردی )شناسایی رفتار تغییر و اصالح مراحل -

 جدید( رفتارهای یادگیری و یسازرفتار، دگرگون گیریشکل هایزمینه

 ، بررسی(اداری تخلفات) سازمانی سطح در هدف رفتارهای سازمانی )شناسایی و گروهی رفتار تغییر و اصالح -

 سازمانی( رفتار سازمان، تعدیل در هدف رفتارهای بروز هایزمینه و علل

 های اصالح رفتار در مذاکره ارشادیکاربرد شیوه -

 ان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینشمدرس شرایط مدرسان:

 هاپستکلیه  کنندگان:شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 حضوری اجرا: روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 16/11کد دوره:  )با توجه به مقتضیات استانی( های گزینشرویهعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 های گزینشها با رویکردهای ویژه استان خود در مورد روشآشنایی گزینشگران استان

 های دوره:سرفصل

 

 های گزینشیمروری اجمالی بر شرایط خاص استانی با تأکید بر شاخص -

 استان هر خاص شرایط روش تحقیق با در نظر گرفتن -

 استانهر خاص شرایط  در نظر گرفتنروش مصاحبه با  -

 استان هر شرایط خاص در نظر گرفتن روش صدور رأی با -

 استان هر شرایط خاص در نظر گرفتن روش پاسخگویی با -

 ی مختلف کشورهاهای گزینش در استانهای هر یک از روشبررسی چالش -

 

 

 با تایید هیأت عالی گزینشمدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و  شرایط مدرسان:

 ا هپستکلیه کنندگان: شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 حضوری اجرا:  روش ساعت 2مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 17/11کد دوره:  ایران در دینی هایاقلیت شناختعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 انایر در دینی هایاقلیت نقش و با جایگاه آشنایی گزینشگران

 های دوره:سرفصل

 
 ایران( در هااقلیت جمعیت و جغرافیایی ایران، پراکندگی در مذهبی هایاقلیت، اقلیت کلیات )مفهوم -

 هایآزادی و ها، حقوقاقلیت و اساسی ایران )قانون فرهنگی و اجتماعی سیاسی، نظام در هااقلیت جایگاه -

 ایران( در ادیان سایر ها، وضعیتاقلیت

زرتشتیان،  مذهبی مراسم و زرتشتیان، اعیاد زرتشتی، جمعیت بینیپیدایش، جهان تیان )تاریخچهزرتش -

 زرتشتی و...( ماهانه هایجشن

 مسیحیان )ارامنه، آشوریان( -

 (یهودیان هایزیارتگاه و تاریخی یهودیان، بناهای مذهبی مراسم و )تاریخچه، زبان، اعیاد (کلیمیان) یهودیان -

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش ان:شرایط مدرس

 36/33/6388مورخ 33233/36/133شماره بخشنامه   قبال این دوره آموزشی را که طیافرادی که )   -هاپستکلیه  کنندگان:شرکت

 .(این دوره نمی باشند در مجدد طی نموده اند، مجاز به شرکتابالغ شده بود ، 

 -نیاز دوره:پیش

 غیرحضوریاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 18/11کد دوره:  ضوابط و معیارهای حاکم بر گزینشعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 کشور گزینش بر حاکم معیارهای و ضوابط آشنایی گزینشگران با

 های دوره:سرفصل

 

 اصلح انتخاب و عمومی ضوابط تبیین -

 سیاسی و اخالقی اعتقادی، ابعاد بر حاکم اصول -

 سیاسی و اخالقی اعتقادی، ضوابط جزئیات -

 سیاسی و اخالقی اعتقادی، ضوابط مصادیق از یک هر در گزینش عمل نحوه -

 ندامت و توبه احراز ضوابط -

 عینغمض ضوابط -

 سایر ضوابط و مقررات جاری -

 

 

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش مدرسان:شرایط 

 36/33/6388مورخ 33233/36/133شماره  بخشنامه ره آموزشی را که طی ) افرادی که قبال این دو  -هاپستکلیه کنندگان: شرکت 

 در این دوره نمی باشند.( ددمج ابالغ شده بود ، طی نموده اند، مجاز به شرکت

 نامه اجرایی آندوره: قانون گزینش و آییننیاز پیش

 حضورینیمهاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 

 «مشخصات دوره آموزشی»

 19/11کد دوره:  هاها و آسیبفضای مجازی؛ فرصتعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 های اجتماعیو شبکه مجازی فضای یتهدیدها و هافرصت با گزینشگران آشنایی

 های دوره:سرفصل

 

 و...( اجتماعی هایمجازی، شبکه هایشبکه مجازی، تاریخچه فضای مفاهیم )تعریف و اهمیت و کلیات -

مجازی،  فضای در سایبری، امنیت اجتماعی )جنگ هایشبکه و مجازی فضای ها، تهدیدهایها، آسیبفرصت -

 ..(مجازی و. فضای در سالمت

 سلطه نظام و مجازی فضای -

 جهان و ایران سیاسی تحوالت در اجتماعی هایشبکه نقش -

 مجازی فضای و اطالعات ملی شبکه -

 اجتماعی فعال هایشبکه معرفی -

 اجتماعی هایشبکه و مجازی فضای با مرتبط شرعی احکام -

 
 

 وزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینشمدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آم شرایط مدرسان:

 هاپست کلیه کنندگان:شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 حضوری اجرا: روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 

 «مشخصات دوره آموزشی»

 41/11کد دوره:  آن نامه اجراییقانون گزینش و آئینعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 گزینش جاری مقررات و نقوانی گزینشگران با آشنایی

 های دوره:سرفصل

 گزینش امر در( ره) امام حضرت فرمان متن -

 گزینش عمومی ضوابط -

 گزینش ارکان -

 گزینش تشکیالت و عالی هیأت ترکیب -

 گزینش هسته وظایف و مرکزی هیأت وظایف -

 گزینش امر در های اجرایی دستگاه وظایف -

 گزینش کارگزاران ویژه ضوابط -

 شکایات به سیدگیر -

 گزینش در رأی صدور مبنای -

 گزینش انجام زمان -

 گزینش با هادستگاه همکاری نحوه -

 

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هاپستکلیه کنندگان: شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 حضورینیمهاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 

  



 

 
 

44 

 

میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 41/11کد دوره:  کنترل تحقیقعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

های کنترل تحقیقات ها و شاخصبا مالک کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینشو  های گزینشاعضای هسته ،آشنایی مسئولین 
 گزینشی

 های دوره:سرفصل

 

 تحقیق و بعد از قبل نکات ضروری -

 تحقیق انجام کیفیت -

 تحقیق ثبت کیفیت -

 محقق کار ارزیابی جهت( اتفاقی صورتبه) منابع با تماس -

 دیگر محقق توسط مجدد تحقیق -

 هسته مدیر توسط تحقیق مسئول کار ارزیابی -

 
 

 با تایید هیأت عالی گزینشمدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و  شرایط مدرسان:

 های گزینش، کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینشو اعضای هسته مسئولین تحقیقکنندگان: شرکت 

 (1تحقیق در گزینش ) -1(، 6تحقیق در گزینش ) -6نیاز دوره: پیش

 حضوری اجرا:  روش ساعت 8مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 42/11کد دوره:  کنترل مصاحبهعنوان دوره: 
 کلی دوره: هدف

های کنترل ها و شاخصبا مالک کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینشو  های گزینشاعضای هسته ،آشنایی مسئولین 
 های گزینشیمصاحبه

 های دوره:سرفصل

 

 مصاحبه و بعد از قبل نکات ضروری -

 مصاحبه بررسی شکلی انجام -

 مصاحبه انجام بررسی کیفی -

 
 

 

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش ،های گزینشو اعضای هسته مسئولین مصاحبهکنندگان: شرکت 

 (1مصاحبه در گزینش ) -1(، 6مصاحبه در گزینش ) -6نیاز دوره: پیش

 حضوری اجرا: روش  ساعت 8دت زمان: م
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 21/11کد دوره:  مبانی اعتقادی و فقهی گزینشعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 های آن اعم از تحقیق و مصاحبه و صدور رأیآشنایی گزینشگران با مبانی فقهی گزینش و روش

 های دوره:سرفصل

 

 قضاء -

 اقرار -

 شهادت -

 بینه -

 امارات -

 ظهور -

 شیاع -

 برائت -

 

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هاپستکلیه کنندگان: شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 حضورینیمهاجرا:  روش ساعت 12مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 44/11کد دوره:  در گزینش بایگانی فن و اسناد مدیریت عنوان دوره:

 کلی دوره: هدف

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

 های دوره:سرفصل

 

 کلیات -

 سند ایجاد مرحله -

 (بایگانی) اسناد کارگیریبه مرحله -

 اسناد مدیریت در رزشیابیا جایگاه -

 اسناد امحاء مرحله -

 اسناد از نگهداری و حفظ -

 گزینش واحدهای در و نگهداری پرونده ایجاد -

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش ،ایدبیرخانهو  دفتری امور هایپست کلیهکنندگان: شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 حضوریاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 45/11کد دوره:  (6) در گزینش مصاحبهعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

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

 های دوره:فصلسر

 

 هایویژگی و گزینشی، شرایط مصاحبۀ مصاحبه در گزینش، اهداف کارکرد و کلیات )تعاریف، اهمیت، ضرورت -

 ها و...(مصاحبه، تفاوت مصاحبه گزینشی با دیگر انواع مصاحبه گر، انواعمصاحبه

 مصاحبه( ریزیآن، برنامه اهمیت و مصاحبه مصاحبه، مکان از قبل گرمصاحبه هایمصاحبه )آمادگی از پیش مرحله -

 سؤاالت مصاحبه، طرح ابتدای در داوطلب با مؤثر ارتباط مصاحبه )برقراری حین مرحله در ماهوی و شکلی هایگام -

سؤاالت،  طرح با همزمان غیرکالمی و کالمی هایواکنش در داوطلب، دقت عملکرد و شخصیت از آگاهی جهت

 گیری(نتیجهداوطلب،  عملکرد و شخصیت بررسی

 مصاحبه( مصاحبه، ارزیابی فرم در نتایج ثبت در مهم مربوطه )نکات فرم در مصاحبه نتیجه ثبت -

 استاندارد. و مطلوب مصاحبه یک هایویژگی -

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 مسئولین مصاحبه و اعضای هسته های گزینش، کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینشن: کنندگاشرکت 

 - نیاز دوره:پیش

 حضوری اجرا: روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 46/11کد دوره:  (1) ه در گزینشمصاحبعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 های مرتبطمصاحبه و تکمیل فرم تبادل اطالعات و تجربیات گزینشگران در انجام

 های دوره:سرفصل

 

 های مرتبط با مصاحبهمروری اجمالی بر دستورالعمل و تکنیک -

 های اصلی کار مصاحبهشناخت گلوگاه -

 انجام مصاحبه در زمانبررسی اشکاالت و اشتباهات مبتالبه  -

 های مربوط به مصاحبههنگام تکمیل فرم دربررسی اشکاالت موجود  -

 گیری از دیگر علوم جهت بهبود فرایند مصاحبهبررسی و شناخت چگونگی بهره -

 تبادل تجربیات مثبت جهت بهبود کار مصاحبه -

 

 

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هسته های گزینش، کارکنان دبیرخانه هیأت عالی گزینش مسئولین مصاحبه و اعضایکنندگان: شرکت 

 (6) گزینش در مصاحبه نیاز دوره:پیش

 حضوری اجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 47/11کد دوره:  ینشزارتباط غیرکالمی در گ هایمهارتعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 انجام بهبود در ارتباط غیرکالمی هایتکنیک از گیریبهره نحوه و انسانی ارتباط هایروش و مفاهیم گزینشگران با آشنایی
 گزینش هایروش

 های دوره:سرفصل
 

 (گیرندهپیام دهنده،پیام پیام،) ارتباطی فرآیند یک تحلیل و تجزیه و بررسی ارتباط، کلیات )مبانی -

 ساده ارتباط ایجاد شرایط و دهنده تشکیل عوامل آن، اجزای و ساخت و مستقیم، ساده انواع ارتباط )ارتباط -

 ساده( ارتباط هایویژگی و

 گزینشی هایمصاحبه در بدن زبان بدن، کاربرد مختلف هایحالت زبان بدن )کلیات و مفاهیم، شناخت -

 تحقیق( منابع با مواجهه در بدن زبان ، کاربردهای(ارشادی مذاکره تکمیلی، بدوی،)

مختلف چهره،  هایحالت احساسات، شناخت واقعی غیر یا واقعی لیات و تعاریف، تشخیصشناسی )کچهره -

 شناسی در گزینش(کاربردهای چهره

 

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هاپستکلیه کنندگان: شرکت

 -نیاز دوره:پیش

 حضوریاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 48/11کد دوره:  های ارتباط کالمی در گزینشمهارتعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

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

 های دوره:سرفصل

 

 جهان و...( و ایران در سخنوری تاریخچه سخنوری، فتعاریف و کلیات )تعاری -

 خطابه در ادبی علوم سایر و هاآن نقش و بالغت و فصاحت -

 و اشکاالت پاسخ و هدف اثبات خاطرات، و وقایع نقل مقصود، طرح درآمد،) سخن آفرینش مراحل -

 (و... سخن تأثیر و شعر ها،پرسش

 مفاد با جسمانی ظاهری حاالت تطبیق سخنور، هر هرظا حرکت آهنگ، لحن،) سخنوری اصلی عوامل -

 بودن و...( شناسموقع و شناسیروان حافظه، خطیب، شخصیت بیان،

 (انجمن میزگرد، مناظره، رسمی، خصوصی، نفری، دو) سخن انواع -

 های برقراری ارتباط کالمی با داوطلبان در مصاحبهشیوه -

 ع در تحقیقهای برقراری ارتباط کالمی با منابشیوه -

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هاپستکلیه  کنندگان:شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 حضوریاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 49/11کد دوره:  گزینشهای ثبت و نگارش در مهارتعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

اداری  هایگزارش و مکاتبات کردن خالصه هایروش و گزارش، اصول تدوین و تهیه هایروش و اصول آشنایی گزینشگران با
  های تندنویسیو مهارت

 های دوره:سرفصل
 

 گزینش و..( در نویسیگزارش، گزارش تنظیم نویسی )کلیات، مراحلگزارش -

 گزینش و...( در نویسیخالصه نویسی، کاربردخالصه مراحل و نویسی )کلیات، اصولهخالص -

 تندنوشتن و...( برای هاییکندنویسی، توصیه گزینش، علل کار در تندنویسی تندنویسی )اهمیت -

 لی گزینشمدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عا شرایط مدرسان:

 هاپستکلیه کنندگان: شرکت

 -نیاز دوره:پیش

 حضوریاجرا:  روش ساعت 12مدت زمان: 
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میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 «مشخصات دوره آموزشی»

 51/11کد دوره:  و فرهنگ انتظار مهدویتعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 ها و اصول مهدویت و فرهنگ انتظارآموزه گزینشگران با آشنایی

 های دوره:سرفصل

 

 یات و تعاریف )تعریف امامت عامه و خاصه، روش تعیین امام و...(کل -

 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 -

 ازی ظهور و مباحث آنسآشنایی اجمالی با مقدمه -

 مدرسان تأیید صالحیت شده براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینش شرایط مدرسان:

 هاپستکلیه کنندگان: شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 حضورینیمه اجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

54 

 

میسازمان                                    کشور اداری و استخدا

 شماره انهم:

 اترخی انهم:

 ویپست:

 

 «مشخصات دوره آموزشی»

 51/11کد دوره:  زینش تطبیقینظام گعنوان دوره: 

 کلی دوره: هدف

 آشنایی گزینشگران با فرایند گزینش در جهان و سابقه گزینش در ایران

 های دوره:سرفصل

 

 سایر در گزینش کلیات و تعاریف )تعریف گزینش، ضرورت انجام مطالعه تطبیقی در گزینش، اهمیت -

 کشورها، اهمیت گزینش در اسالم(

گزینش نیروی انسانی در ایران )تاریخچه گزینش در ایران، فرایند گزینش و استخدام در فرایند جذب و  -

 ایران و..(

 فرایند جذب و گزینش نیروی انسانی در جهان )آمریکا، انگلستان، سوئد، آلمان، هند، مالزی، ژاپن و...( -

 گزینش از منظر آیات و روایات -

 

 

 ه براساس ضوابط نظام آموزش کارکنان دولت و با تایید هیأت عالی گزینشمدرسان تأیید صالحیت شد شرایط مدرسان:

 هاپستکلیه کنندگان: شرکت 

 -نیاز دوره:پیش

 حضورینیمهاجرا:  روش ساعت 61مدت زمان: 

 

 

 




