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ویپست :

دارد

بسمهتعالی
به کلیه دستگاههای اجرایی مستقر در استان تهران
با سالم و احترام

در راستای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دستگاههای اجراییی بیه ویوسیت بامی امه شی اره
 1335268مورخ  1396/05/22معاونیت سیرمایه اننیانی سیازماا اداری و اسیتادامی کمیور در خ یو

متیویی

آموزشهای م وب مدیراا حرفهای و دوره های توجیهی بدو خدمت جهت بهرهبرداری و اقدام ارسال میگردد.
شایاا ذکر است برنامهریزی و اجرای دورههای آموزشی م وب مدیراا دستگاههای اجرائی در اسیتاا تهیراا
م ح راً بر عهده مرکز آموزش و وژوهشهای توسعه و آی دهنگری سازماا مدیریت و برنامه ریزی استاا تهراا میباشد
و انجام آا توسط دستگاههای اجرائی فاقد وجاهت قانونی بوده و گواهی امههای آموزشی صادره توسط دستگاه اجرائی
برای مدیراا بی ارزش میباشد.
ه چ ین اجرای دورههای آموزشی توجیهی بدو خدمت صرفاً وظیفه خود دستگاههای اجرایی و یا این مرکز
میباشد.
این مرکز آمادگی خود را برای عقد قرارداد به صورت اخت اصی در برنامهریزی و اجرای دورههای تیوجیهی
بدو خدمت و دورههای آموزشی م وب مدیراا در محل آا سیازماا و بیا اخت یا

تافیفیات کیافی بیه صیورت

حضوری و ایکترونیکی اعالم میدارد .تقویم آموزشیی مرکیز نییز از سیایت  http:amoozesh.thmporg.irقابیل
مماهده و ثبت نام میباشد.

محمدرضا همایی ابیانه
مدیر مرکز آموزش و پژوهش های
توسعه و آینده نگری استان تهران
رونوشت:
جناب آقاي وطن دوست متصدي محترم دبيرخانه مديريت مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت تهران
جناب آقاي فاميلي كارشناس محترم خدمات آموزشي سازمان مديريت تهران
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ریاست جمهوری

سازمان اداری و استخدا می کشور

شماره انهم :

1335268

اترخی انهم :

1396/05/22

ویپست :

ندارد

بسمهتعالی
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
باسالم واحترام؛
با عنایت به اهمیت و نقش برنامه های آموزشی هدفمند در توسعه دانش و مهارت های شغلی موردنظر و ضرورت
مدیریت موثر برنامه های آموزشی ساالنه ها دستگاه های اجرایی متناسب با الزامات نظام آموزش کارمندان دولت و نیازهای
واقعی و نیز اعتباربخشی برنامه های آموزشی به منظور بهره مندی از کاربردها و امتیازات پیش بینی شده در نظام آموزش
کارمندان ،دستگاه های اجرایی الزم است مشخصات کلیات برنامه های آموزشی ساالنه خود را به تفکیک ستاد و واحدهای
استانی بر اساس الزامات و فرآیند های پیش بینی شده در "دستورالعمل تهیه و تصویب برنامه های آموزشی ساالنه دستگاه های
اجرایی" موضوع پیوست شماره ( )2بخشنامه شماره  200/92/18819مورخ  ، 1392/11/14پس از تأیید کمیته سرمایه انسانی
دستگاه با امضای باالترین مقام مسئول نیروی انسانی جهت ارزیابی ،به این سازمان ارسال نمایند.
همچنین با عنایت به اهمیت آموزش های مدیریتی عمومی مدیران مبتنی بر شایستگی های موردنظر و ارتقای
اثربخشی اجرای این دوره ها از طریق استفاده از محتوا و مواد آموزشی استاندارد در کلیه دستگاه های اجرایی سطح ملی و
استانی ،برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مصوب مدیران حرفه ای صرفاً برعهده مرکز آموزش مدیریت دولتی و
واحدهای آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها ،آموزش مدیران سیاسی (مقامات موضوع ماده ()71
قانون مدیریت خدمات کشوری) بر عهده مرکز آموزش مدیریت دولتی و اجرای دوره های آموزشی توجیهی بدو خدمت بر
عهده دستگاه های اجرایی ،مرکز آموزش مدیریت دولتی و واحدهای آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
ها می باشد.

علی اکبر اولیاء
معاون سرمایه انسانی
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