پريژٌ ملی تربیت مدیران آیىدٌ (جاوشیه پريری )
هذیزاى عبختِ ٍ آهبدُ ٍارد عبسهبى ًوی ؽًَذ .ایي عبسهبى اعت کِ ثبیذ هٌبثغ اًغبًی هغتؼذ را
ؽٌبعبیی  ،اًتخبة ٍ ثزای تصذی عوتْبی هذیزیتی در آیٌذُ ؽٌبعبیی پزٍرػ دّذ .
پزٍصُ هلی تزثیت هذیزاى گبهی اعبعی در جْت ؽبیغتِ گشیٌی  ،هذیزیت اعتؼذادّب ٍ تَعؼِ
هذیزاى ثِ ؽوبر هی رٍد .
اَداف کلی :
اّذاف کلی ایي پزٍصُ ثِ ؽزح سیز اعت :
 کغت اطویٌبى اس ٍجَد افزاد ٍاجذ ؽزایط اًتصبة در پغتْبی هذیزیتی هَرد ًیبس ٍسارت درآیٌذُ
 کبّؼ ّشیٌِ ّبی یبفتي ًیزٍی اًغبًی ثزای اًتصبة در هؾبغل هذیزیتی ثیزٍى اس ٍسارتخبًِ ایجبد جَ رلبثتی عبسًذُ ثزای تمَیت اًگیشُ ٍ رلبثت عبلن ثیي هٌبثغ اًغبًی ایجبد سهیٌِ ٍ ثغتز اعتفبدُ هَثز اس ظزفیتْبی هٌبثغ اًغبًی ٍاجذ ؽزایط احزاس پغتْبیهذیزیتی
 ارسیبثی ػولکزد هٌبثغ اًغبًی هغتؼذ در راعتبی ثْجَد ػولکزد آًبىاَداف اختصاص :
ایي پزٍصُ در جْت تحمك اّذاف اختصبصی سیز طزاحی ٍ ثِ اجزا در خَاّذ آهذ :
* ثزخَردار ؽذى اس ثزًبهِ ای راّجزدی ثزای تَاًوٌذعبسی هذیزاى کًٌَی
* تزٍیج فزٌّگ ؽبیغتِ عبالری
* هغتٌذعبسی تجزثیبت ؽغلی هذیزاى ٍ پیؾگیزی اس خزٍج آى
* تؾکیل ثبًک کبرکٌبى هغتؼذ ثزای اًتصبة در عوتْبی هذیزیتی
* ؽٌبعبیی  ،ثِ گشیٌی  ،تَعؼِ ٍ پزٍرػ هذیزاى آیٌذُ
* ایجبد ثغتز هٌبعت ثزای تمَیت اًگیشػ در کبرکٌبى

الزام قاوًوی :
ثز اعبط دعتَرالؼول ًحَُ اًتخبة ٍ اًتصبة هذیزاى حزفِ ای هَضَع تصَیت ًبهِ ؽوبرُ
 579095هَرخ  1395/04/01ؽَرای ػبلی اداری  ،اس اثتذای عبل  1397ثبیذ افزادی در عوتْبی
هذیزیتی اًتخبة ؽًَذ کِ دارای گَاّی ؽبیغتگی احزاس عوتْبی هذیزیتی (طزح تزثیت هذیزاى
آیٌذُ ) ثبؽٌذ .
مدل شایستگی عمًمی مدیران :
مدیران پایٍ :
 -1اػتوبد ثِ ًفظ
 -2هزدم داری
ّ -3ذف گزایی ٍ ّذایت ػولکزد
 -4تفکز تحلیلی ٍ حل هغبلِ
 -5تین ٍ ؽجکِ عبسی
 -6هغئَلیت پذیزی
 -7تؼْذ ٍ تؼلك عبسهبًی
مدیران میاوی :
 -1اػتوبد ثِ ًفظ
 -2هزدم داری
ّ -3ذف گزایی ٍ ّذایت ػولکزد
 -4تفکز تحلیلی ٍ حل هغبلِ
 -5تین ٍ ؽجکِ عبسی
 -6هغئَلیت پذیزی
 -7تؼْذ ٍ تؼلك عبسهبًی
 -8هذیزیت سهبى
ًَ -9جَیی ٍ تفکز خالق
-10هْبرتْبی ارتجبطی
ً-11ظبرت ٍ کٌتزل

مدیران ارشد :
 -1تفکز تحلیلی ٍ حل هغبلِ
ّ -2ذف گزایی ٍ ّذایت ػولکزد
 -3تین ٍ ؽجکِ عبسی
 -4هغئَلیت پذیزی
 -5تؼْذ ٍ تؼلك عبسهبًی
 -6هْبرت ارتجبطی
ً -7ظبرت ٍ کٌتزل
ًَ -8جَیی ٍ تفکز خالق
 -9آیٌذُ ًگزی ٍ تفکز راّجزدی
-10کل ًگزی ٍ ًگزػ فزآیٌذی
-11ثزًبهِ ریشی ٍ ّوبٌّگی
-12

اًؼطبف پذیزی

-13

هذیزیت سهبى

در راعتبی اجزای ثخؾٌبهِ ؽَرای ػبلی اداری کِ دعتگبّْبی اجزایی را هَظف کزدُ اعت اس
اثتذای عبل  97در اًتخبة ٍ اًتصبة هذیزاى اس کبرؽٌبعبًی اعتفبدُ کٌٌذ کِ دارای گَاّی
ؽبیغتگی احزاس پغتْبی هذیزیتی ثبؽٌذ  ،اًتخبة ٍ پزٍرػ کبرؽٌبعبى ٍ کبرؽٌبعبى
هغئَل ٍاجذ ؽزایط تصذی پغت ّبی هذیزیتی در لبلت پزٍصُ هلی تزثیت هذیزاى آیٌذُ در
دعتَر کبر لزاردادُ ؽذُ اعت  .در فبس اٍل کبرؽٌبعبى ػاللوٌذ عبسهبى ثِ تصذی پغت ّبی
هذیزیتی پبیِ در آیٌذُ (رییظ هزکش – رییظ ادارُ ٍ  )...ثِ تؼذاد ً 31فز ٍاجذ ؽزایط ثجت ًبم
کزدُ اًذ کِ ایي افزاد طجك ثزًبهِ سهبًی اس عَی کبًَى ارسیبثی ٍ تَعؼِ هذیزاى ٍسارت هتجَع
هَرد ارسیبثی ٍ عٌجؼ لزار گزفتِ اًذ .
ایي کبًَى هزکشی ثزای ارسیبثی هٌبثغ اًغبًی هغتؼذ ؽٌبعبیی ؽذُ در اثؼبد ٍیضگی ّبی
ؽخصیتی  ،داًؼ  ،هْبرت ً ،گزػ ٍ همبیغِ آى ثب هذل ؽبیغتگی ّبی ػوَهی ٍسارت
جْبدکؾبٍرسی اعت  .پظ اس ارسیبثی ایي افزاد  ،ثزًبهِ آهَسػ ٍ تَاًوٌذ عبسی آًبى ثِ اجزا
درخَاّذ آهذ ٍ پظ اس هَفمیت هزاحل هختلف  ،گَاّی ؽبیغتگی احزاس عوت ّبی هذیزیتی
را دریبفت هی کٌٌذ .

