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ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺠﺎدي -ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﯿﺮ/ﺟﻨﺎب آﻗﺎي
ﻣﻬﻨﺪس ﺣﺎﺟﯿﻠﺮي -ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
اﯾﺮان/ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﮔﯿﺎﻫﯽ -ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و
ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر/ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس آرﯾﺎﯾﯽ -ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق ﺣﺮارﺗﯽ/ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﮐﯿﺎﺋﯽﭘﻮر -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم اداره ﮐﻞ اﻣﻮر اداري و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ/ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺧﺎﮐﯽ -رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺎ ﺳﻼم،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  598900ﻣﻮرخ  1397 / 10 / 30رﯾﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر آﻣﻮزش و ﺑﻬﺴﺎزي ﻧﯿﺮوي
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ "ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان" )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول
ذﯾﻞ( در ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ و ارﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎي ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و اﺟﺮا اﺑﻼغ
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﮐﺪ دوره

ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ)ﻧﻈﺮي(

ﻋﻨﻮان دوره

9233

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان -ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ و ارﺷﺪ

4

9234

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮانﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ و ارﺷﺪ

4

9235

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﻋﻤﻞ در ﺑﺤﺮان  -ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ و ارﺷﺪ

4

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دروﯾﺸﯽ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري
روﻧﻮﺷﺖ:
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺎﺟﺮي  -ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ در اﻣﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻀﺎر. ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻌﻔﺮزاده  -ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ اﻗﺪام ﻻزم. -ﮔﺮوه آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن.

ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯽﻋﺼﺮ ،اﺑﺘﺪاي ﺑﺰرﮔﺮاه آﯾﺖ ا...ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ)ﻧﯿﺎﯾﺶ( ،روﺑﺮوي درب ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﺎرك ﻣﻠﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وزارت ﻧﯿﺮو ،ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ1996833913:
ﺗﻠﻔﻦ 81606000 :ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏinfo@moe.gov.ir :

وبwww.moe.gov.ir :

کد3399 :

عنوان آموزش :مديريت بحران
اهداف دانشی آموزش:

ـ آشنايي فراگيران با مباني مديريت بحران ،عوامل بروز آن و همچنين نحوه مديريت بحران براي پيشگيري و آمادگي الزم در برابر آن.
اهداف رفتاري:
نوع دوره :توجيهی

عمومی

شغلی -اختصاصی

آموزش مديران

شرکتکنندگان:

مقطع تحصيلی

رشته تحصيلی شرکتکنندگان :

مشاغل شرکتکنندگان  :مديران حرفهاي ميانی و ارشد
مدت آموزش :نظري 4 :ساعت

عنوان رشته شغلی:

عملی- :

رتبه شغلی :
سطح دوره :مهارتی

تخصصی

تخصصی-پژوهشی

پيشنياز:
سرفصل ها و محتواي آموزشی:
ـ مفهوم و چرخه بحران
ـ نظريههاي مديريت بحران
ـ انواع بحران و عوامل به وجودآورنده آنها
ـ فرايند و مراحل شکلگيري بحران و گسترش آن
ـ سطوح مديريت بحران (پيشگيري ،ايجاد آمادگي ،مقابله و بازتواني)
ـ راهبردها و راهکارهاي برون رفت از بحران
ـ برنامههاي مديريت بحران در کشورهاي جهان
ـ نقشها و وظايف مدير بحران
ـ ويژگيها و صالحيتهاي مدير بحران
ـ نقش مراجع و بازيگران اصلي در مديريت بحران

شرايط مدرسان :

شيوه ارزشيابی آموزش:

فوقليسانس
 -شرايط تحصيلی :حداقل 

کتبی  شفاهی  عملی  ساير 

 شرايط تجربی: ويژگی هاي مهارتی و تخصصی :برخورداري از صالحيتعمومي و اختصاصي تدريس از جمله فعاليتهاي آموزشي و
پژوهشي و اجرايي مرتبط با موضوع
شيوه ارائه :
-

حضوري  :کالس درس  کارگاه آموزشی  سمينار  ساير

-

غيرحضوري  :مکاتبه اي  الکترونيکی  ساير 

منابع آموزشی:
ـ براساس مواد و محتواي آموزشي توليد شده از سوي مرکز آموزش مديريت دولتي

عنوان آموزش :مديريت بحرانهاي اجتماعی

کد3394 :

اهداف دانشی آموزش:
ـ آشنايي فراگيران با علل و عوامل بروز بحرانهاي اجتماعي ،نحوه مديريت آن به منظور پيشگيري و راهکارهاي برون رفت
اهداف رفتاري:
نوع دوره :توجيهی

عمومی

شغلی -اختصاصی

آموزش مديران

شرکتکنندگان:

مقطع تحصيلی

رشته تحصيلی شرکتکنندگان :

مشاغل شرکتکنندگان  :مديران حرفهاي ميانی و ارشد
مدت آموزش :نظري 4 :ساعت

عنوان رشته شغلی:

عملی- :

رتبه شغلی :
سطح دوره :مهارتی

تخصصی

تخصصی-پژوهشی

پيشنياز:
سرفصل ها و محتواي آموزشی:
ـ انواع بحرانها در جامعه و خواستگاه آنها
ـ ويژگيهاي بحرانهاي اجتماعي
ـ عوامل دروني و بيروني بحرانزا در جامعه
ـ عالئم و شاخصههاي بحران در جامعه و فرايند تکوين آن
ـ آثار و پيامدهاي مثبت و منفي بروز بحران در جامعه
ـ مديريت يکپارچه در بحرانهاي اجتماعي
ـ راهبردها و تکنيکهاي حل و فصل و تبديل بحران از تهديد به فرصت
ـ نقشها و کارکردهاي نهادهاي مختلف در مديريت بحرانهاي اجتماعي

شرايط مدرسان :

شيوه ارزشيابی آموزش:

فوقليسانس
 -شرايط تحصيلی :حداقل 

کتبی  شفاهی  عملی  ساير 

 شرايط تجربی: ويژگی هاي مهارتی و تخصصی :برخورداري از صالحيتفعاليتهاي آموزشي

عمومي و اختصاصي تدريس از جمله تجربه
و پژوهشي و اجرايي مرتبط با موضوع
شيوه ارائه :
-

حضوري  :کالس درس  کارگاه آموزشی  سمينار  ساير

-

غيرحضوري  :مکاتبه اي  الکترونيکی  ساير 

منابع آموزشی:
ـ براساس مواد و محتواي آموزشي توليد شده از سوي مرکز آموزش مديريت دولتي

برنامهريزي و عمل در بحران

عنوان آموزش:

کد3399 :

اهداف دانشی آموزش:
ـ آشنايي فراگيران با اصول و راهبردهاي برنامهريزي در بحران ،نحوه تدوين برنامههاي راهبردي و عملياتي براي اقدامات موثر در جهت
برون رفت از شرايط بحران.
اهداف رفتاري:
نوع دوره :توجيهی

عمومی

شغلی -اختصاصی

آموزش مديران

شرکتکنندگان:

مقطع تحصيلی

رشته تحصيلی شرکتکنندگان :

مشاغل شرکتکنندگان  :مديران حرفهاي ميانی و ارشد
مدت آموزش :نظري 4 :ساعت

عنوان رشته شغلی:

عملی- :

رتبه شغلی :
سطح دوره :مهارتی

تخصصی

تخصصی-پژوهشی

پيشنياز:
سرفصل ها و محتواي آموزشی:
ـ مفهوم برنامه ،برنامهريزي و مديريت در بحران
ـ روشهاي برنامهريزي کارآمد و اثربخش براي حل بحران
برنامهريزي راهبردي و عملياتي در بحران

ـ
ـ تعيين موضوعات اولويت دار و برنامههاي مربوطه
ـ مدلهاي برنامهريزي کاربردي در بحران
ـ ارزيابي ريسک هر يک از مدلهاي برنامهريزي در بحران
ـ عوامل و متغيرهاي موثر در برنامهريزي به هنگام بحران:
ـ برنامهريزي قبل از بحران با رويکرد پيشگيرانه
ـ برنامهريزي حين بحران
ـ برنامهريزي پس از بحران
ـ تيمهاي برنامهريزي در بحران:
ـ انواع تيمهاي برنامهريزي و اقدام در بحران و نقشهاي هر کدام
ـ ويژگيهاي تيمهاي برنامهريزي در بحران و سازمان کار آنها
ـ شرايط تصميمگيري تيمها در بحران (اطمينان ،ريسک ،عدم اطمينان)
ـ اقدامات راهبردي و عملياتي براي برون رفت از بحران
شرايط مدرسان :

شيوه ارزشيابی آموزش:

فوقليسانس
 -شرايط تحصيلی :حداقل 

کتبی  شفاهی  عملی  ساير 

 شرايط تجربی: ويژگی هاي مهارتی و تخصصی :برخورداري از صالحيتعمومي و اختصاصي تدريس از جمله فعاليتهاي آموزشي و
پژوهشي و اجرايي مرتبط با موضوع
شيوه ارائه :
-

حضوري  :کالس درس  کارگاه آموزشی  سمينار  ساير

-

غيرحضوري  :مکاتبه اي  الکترونيکی  ساير 

منابع آموزشی:
ـ براساس مواد و محتواي آموزشي توليد شده از سوي مرکز آموزش مديريت دولتي

