معرفی دفتر توانمندسازی و آموزشهای کاربردی

ساختار سازمانی

* ثشگضاسی دٍسُّبی آهَصؿی غوشحضَسی
* ثشگضاسی گشدّوبیی کبسؿٌبػبى دفتش تَاًوٌذػبصی ٍ آهَصؽّبی کبسثشدی

دفتش تَاًوٌذػبصی ٍ آهَصؽّبی کبسثشدی ثب ًبم دفتش هغبلقاب ٍ آهاَصؽ ًواشٍی
هذیشکل

اًؼبًی اص ػبل  9779فقبلوت خَد سا ؿشٍؿ کشد ٍ دس هذ کَتبّی تَاًؼت اػابع
آهَصؽ ًواشٍی اًؼابًی سا دس داًـا بُ آصاد اػا هی پبیاِگازاسی کٌاذ ٍ تَػاقِ ٍ

* اٍلَیتثٌذی ٍ صذٍس هجَص ثشای ثشگضاسی دٍسُّبی آهَصؿی ثش اػبع ًوابص
هؼئَل دفتش

تشٍیج دّذ؛ ثاِعاَسیکاِ اص ػابل  ،9781دٍسُّابی آهَصؿای سا ثاشای کبسکٌابى،
افضبی ّوئتفلوی ٍ هذیشاى ایي داًـ بُ تذاسک دیذ ،پغاصآى ًواض ثاب اداهاِ ایاي

هذیش آهَصؽّبی تخصصی ٍ کبسثشدی

دفتشّبی ػبصهبى هشکضی هغبثق ثب ًوبصػٌجیّبی اًجبمؿذُ
* صذٍس هجَص ثشگضاسی دٍسُّبی آهَصؿی ثشای ٍاحذّب
اهم برنامههای اداره آموزشهای برونسازمانی

ٍضقوت ثِ سؿذ قبثلتَجْی دػتیبفت.

* اسائِ ساُکبسّبی هٌبػت ثِهٌؾَس ؿٌبػبیی ًوبصّبی آهَصؿی ػبصهبى ّب ٍ

ایي دفتش ثب تذاثوش هقبٍى هحتشم ثشًبهِسیضی ٍ اهَس اقتصبدی داًؾثٌوابى ٍ ثاب تأکواذ

ًْبدّبی دٍلتی ٍ غوش دٍلتی ٍ فوَم هشدم.

سیبػت فبلی داًـ بُ هجٌی ثش لحبػ ًواَدى آهاَصؽّابی تخصصای کَتابُ هاذ
ثشای ًْبدّبی دٍلتی ،غوش دٍلتی ،خصَصی ٍ آحبد جبهقِ ًبم دفتش اص تبثؼتبى 9791

اداسُ آهَصؽّبی دسٍىػبصهبًی

ثِ دفتش تَاًوٌذػبصی ٍ آهَصؽّبی کبسثشدی تغووش کشد.

اداسُ ثشًبهِسیضی آهَصؽ ًوشٍی اًؼبًی

چشمانداز

ًوَداس ػبصهبًی دفتش تَاًوٌذػبصی ٍ آهَصؽّبی کبسثشدی

ایي دفتش دس افق  9111هشکضی اػت پَیب ٍ فقبل دس استقب ػغح داًؾ ٍ هْبس ّابی
تخصصی کبسکٌبى داًـ بُ ٍ آحبد جبهقِ ٍ ّوچٌوي اٍلوي ٍ هْنتاشیي ثشًاذ هقتجاش
دس ثخؾ آهَصؽّبی کبسثشدی ٍ تخصصی کَتبُ هذ کـَس.

اداسُ آهَصؽّبی ثشٍىػبصهبًی

اهم برنامههای اداره برنامهریسی آموزش نیروی انسانی


هغبلقِ ٍ ًوبصػٌجی ثشای ؿٌبػبیی ًوبصّبی هخبعجبى هتٌبػات ثاب داًاؾ
سٍص

مأموریتها

* الکتشًٍوکی کشدى تَلوذ ؿٌبػِ دفتشچِّبی ثشًبهِ دسػی اص عشیق ػبهبًِ دفتش
تَاًوٌذػبصی ٍ آهَصؽّبی کبسثشدی.
* دسیبفت ایضٍّبی هشثَط ثِ آهَصؽ ثِهٌؾَس اػتبًذاسدػبصی آهَصؽّبی
ثشٍىػبصهبًی.
* تْوِ ثبًک اع فب

هذسػبى ثبتجشثِ ٍ هتجحش ثشای تذسیغ دس کبسگبُّبی

آهَصؿی کَتبُهذ
* تْوِ ثؼتِّبی آهَصؿی ثِهٌؾَس اسائِ آهَصؽّبی تخصصی هبًٌذ دٍسُّبی
آهَصؿی صثبى اً لوؼی اؿبهل دٍسُّبی آهَصؿی هکبلوِ ٍ گشاهش ،تشجوِ ٍ
...و ،دٍسُّبی آهَصؿی هْب ّبی ّفتگبًِ اICDLو ،آصهَى حؼبثشع

تشثوت ًوشٍی اًؼبًی هتخصص ٍ هتقْذ ثشای تصذی هـبغل کلواذی دس داًـا بُ اص



تْوِ ٍ تذٍیي دفتشچِّبی ثشًبهِ دسػی

سػوی ٍ دٍسُّبی هْبس آهَصی هبًٌذ تأػوؼب

عشیق آهَصؽ هذیشاى ٍ ثبال ثشدى ػْن داًـ بُ دس تَػقِ کـَس اص عشیاق استقابی



ثبصً شی ثشًبهِّبی دسػی تذٍیي ؿذُ ٍ ثِ سٍصسػبًی ػشفصلّب

ػبختوبى ،GIS ،ؿٌبخت کبًیّب ٍ ػٌ

تَاى آهَصؿی کبسکٌابى اافضابی ّوئاتفلوای ٍ کبسهٌاذاى داًـا بُو ٍ هاذیشاى ٍ



دسیبفت پوـٌْبد ٍ تصَیت دفتشچِّبی ثشًبهاِ دسػای اص عشیاق ػابهبًِ

اصَل ایوٌی ،صٌبیـ دػتی ،پشٍسؽ قبسچٍ ،سهی کوپَػت ٍ  ،...دٍسُّبی

کبسکٌبى ػبیش ػبصهبىّب ٍ ًْبدّبی دٍلتی ٍ غوش دٍلتی ،ثخاؾ خصَصای ٍ آحابد

الکتشًٍوکی دفتش تَاًوٌذػابصی ٍ آهاَصؽ ّابی کابسثشدی ثاِ ًـابًی:

هشدم.
اهداف و برنامهها
* افضایؾ تأثوشگزاسی ًقؾ داًـا بُ دس استقابی ػاغح داًاؾ ،هْابس ٍ فشٌّا
جبهقِ
* ثشسػی ًوبصّبی آهَصؿای ّاش اػاتبى هتٌبػات ثاب عاشش آهابیؾ ػاشصهوي ٍ اسائاِ
دٍسُّب ٍ کبسگبُّبی آهَصؿی کَتبُهذ
* ثشگضاسی دٍسُّبی دسٍى ٍ ثشٍى ػبصهبًی هجتٌی ثش تخصصیتشیي اػاتبًذاسدّبی
ٍیظُ آهَصؿی ثِهٌؾَس استقب کوفوت آهَصؽ ٍ اثش ثخـی دٍسُّب
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اهم برنامههای اداره آموزشهای درونسازمانی
* تذٍیي ثشًبهِ تَاًوٌذػبصی هذیشاى ،سؤػبی ٍاحذّبی داًـ بّی ٍ کبسکٌابى
داًـ بُ
* تْوِ تقَین آهَصؿی ٍاحذّبی داًـ بّی
* تْوِ تقَین آهَصؿی هشثَط ثِ آهَصؽ کبسکٌبى ػبصهبى هشکضی
* تْوِ تقَین آهَصؿی هشثَط آهَصؽ هذیشاى ٍ افضبی ّوئت فلوی داًـ بُ
* ثشگضاسی دٍسُّبی آهَصؿی ثش اػبع ًوبصػٌجی

هکبًوکی ،هقشسا

هلی

ّبی قووتی ٍ ًووِ قووتی ،تشاؿکبسی،

فلَم پضؿکی هبًٌذ کبسآصهبیی ثبلوٌی ،احوبی قلجی -سیَی ،اقتصبد داسٍ ،صایوبى
فوضیَلَطیک ،آًبتَهی لوؼی ٍ. ...
* تْوِ ثؼتِّبی آهَصؿی ثبصآهَصی ادس قبلت تَاًوٌذػبصی هٌبثـ اًؼبًیو ٍیظُ
اداسا ٍ ػبصهبىّبی دٍلتی ٍ غوشدٍلتی ،ثخؾّبی خصَصی ٍ آحبد جبهقِ
* ؿٌبػبیی ٍ ثشسػی ؽشفوتّبی هقبًٍتّب ٍ دفتشّابی ػابصهبى هشکاضی ثاشای
ثشگضاسی دٍسُ ّب
* تجذیلؿذى ٍاحذّبی داًـ بّی ثِ قغت آهَصؽّبی تخصصی اهبًٌذ
دٍسُّبی تخصصی آهَصؽ سثبتوک دس داًـ بُ آصاد اػ هی ٍاحذ قضٍیي
ٍ...و

* ثشگضاسی ّوبیؾ عشاحی ،ثشًبهِسیضی ٍ هذیشیت ًوبیـ بُّبی ثويالوللی

فعالیتهای ویژة آموزشهای کاربردی در سطح استانها

* ثشگضاسی ّوبیؾ ؽشفوتػبصی جْت ثشگضاسی دٍسُّبی گشدؿ شی فلوی

 -9پو وشی ًوبصػٌجی ٍ پوؾثوٌی تقَین آهَصؽّبی کَتبُهذ اػتبى

* ثشگضاسی گشدّوبییّبی کبسثشدی دس ّش اػتبى ثب ّذف ؿٌبخت ؽشفوتّبی

 -2چاابح تقااَین آهَصؿاای کَتاابُهااذ اػااتبى ٍ تَصیااـ آى دس ػااغح

ثَهی

ٍاحذّبی داًـ بّی ثِ ًحَی ّوِ کبسکٌبى ٍ افضبی ّوئتفلوای ًؼاجت

* ؽشفوت ػٌجی ثِهٌؾَس ثشگضاسی تَسّبی فلوی دس حَصٓ هلی ٍ ثوي الولل

ثِ آى آگبُ ؿًَذ.

هبًٌذ تَس فلوی حبفؼؿٌبػی اکبسگبُ آهَصؿی فشفبى دس اؿقبس حبفؼ ّوشاُ ثب

 -7پیگوشی ثشگضاسی دٍسُّبی هٌذسج دس تقَین آهَصؽّبی کَتبُهذ

ثبصدیذو ،تَس فلوی فکبػی اص هٌبؽش دیذًی ایشاى اکبسگبُ آهَصؿی فولی

 -1پیگوشی ،جوـ آٍسی ٍ اسػبل گضاسؽ ؿؾهبِّ اص فقبلوت ّابی دفتاش

فکبػی ٍ ػَطُ یبثیو ،تَس فلوی پبػبسگبد اکبسگبُ آهَصؿی تبسیخ ایشاىو،

ثِ ٍیظُ دس ثخؾ آهَصؽ ّبی کبسثشدی -ثشٍى ػبصهبًی

تَس فلوی سصذخبًِ هشاغِ اکبسگبُ آهَصؿی ًجَم ٍ ػتبسُؿٌبػیو ،تَس فلوی

 -5ثشسػی فشصاتّابی هَجاَد دس اػاتبى ثاِهٌؾاَس ثشگاضاسی دٍسُّابی

حفبؽت اص دسیبچِ اسٍهوِ اکبسگبُ آهَصؿی ؿوَُّبی حوبیت اص

آهَصؿی کَتبُهذ ٍ کبسثشدی

هحوظصیؼتو ،تَس فلوی ػٌ

ؿٌبػی دس ًوـبثَس ،اصفْبى ،کشهبى ،یضد ٍ

 -6ثشسػی ًوبص ػبصهبىّبی دٍلتای ،غوشدٍلتای ،ثخاؾ خصَصای ٍ آحابد

ؿٌبػیو ،تَس فلوی دًوبی

جبهقااِ دس اػااتبى ثااِهٌؾااَس ثشگااضاسی دٍسُّاابی آهَصؿاای کَتاابُهااذ ٍ

آرسثبیجبى ؿشقی ٍ غشثی اکبسگبُ آهَصؿی ػٌ

صیشآة اکبسگبُ آهَصؿی غَاصی ٍ ؿٌبػبیی هشجبىّب ٍ جبًَساى صیشآةو

کبسثشدی ثشای آىّب

* ثشگضاسی ّناًذیـیّب ٍ کٌفشاًغّبی غوشحضَسی دس حَصُ آهَصؽّبی

 -7پوؾثوٌی دٍسُ ّبی پشهخبعات ثاشای ثشگاضاسی دٍسُّابی آهَصؿای ٍ

تخصصی ٍ کبسثشدی کَتبُهذ

هبًٌذ ػووٌبس تخصصی کبسآفشیٌی

اE-Learningو ،ػووٌبس تخصصی هذیشاى هَفق اE-Learningو ٍ . ...
تفاهمنامهها
دس ساػتبی ثشًبهِسیضی ثِ هٌؾَس استقبی ؿبخصّبی ثْشٍُسی هٌبثـ اًؼبًی ٍ
تَاًوٌذػبصی ًوشٍی کبس دس ػغح جبهقِ ،دفتش تَاًوٌذػبصی ٍ آهَصؽّبی
کبسثشدی داًـ بُ ثب ٍصاستخبًِّبًْ ،بدّب ٍ هإػؼِّبی دٍلتی ٍ غوش دٍلتی

تخصصی کَتبُهذ ٍ کبسثشدی اص عشیق فشاخَاى فوَهی
 -9اسائِ ػشفصلّبی ثشًبهِّبی دسػی ثِهٌؾَس دسیبفات ؿٌبػاِ دس حاَصُ
دٍسُّبی ثشٍىػبصهبًی

سازمان مرکزی دااگشنه آزاد اسالمی

معاونت ربانهمرزیی و امور اقتصادی دانشبنیان

آشنایی با فعالیتاهی
دفتر توانمندسازی و آموزشاهی کارربدی

تفبّنًبهِّبی ّوکبسی هٌققذ کشدُ اػت کِ ثِ اختصبس دس صیش آٍسدُ ؿذُ
اػت.
-

ٍصاس آهَصؽ ٍ پشٍسؽ

-

ػبصهبى ًؾبم هٌْذػی ػبختوبى کـَس

-

هشکض آهَصؽ هذیشیت دٍلتی

-

ػبصهبى فٌی ٍ حشفِای

-

داًـ بُ آصاد اػ هی ٍاحذالکتشًٍوکی

-

ٍصاس صٌقت ،هقذى ٍ تجبس

ٍ ...
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