
 

 

 به نام اول معلم

براي سرمايه گذاري آينده هيشاند ترينبهدهي آموزش كيفي سازمان،  سامان  
 

 06/96 / 28تاريخ    : 
 116144شماره   : 

356121شماره ثبت    

 

 ، طبقه هشتم95تهران ، ميدان هفت تير، خيابان كريم خان زند، خيابان خردمند شمالي، پالك   نشــاني دبيرخـــانه  :
  88318551 نمابر :      خط )10( 88318550 تلفن :

Web:www.sbaco.ir   Email: info@ sbaco.ir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتباطات بعنوان عامل حركت سازمان به سوي هدف:•
ارتباطات نوشتاري و گفتاري ،قضاوت هاي ارتباطات با يكديگر ، انواع ارتباطات 

 در سازمانها، حاالت برقراري ارتباطات در سازمان 
 تعاريف بايگاني:•

علل پيدايش اسناد و مدارك در سازمان ، اداره امور اسناد در سازمان ، بايگاني 
هاي گذشته سازمان ،  بعنوان مخزن اطالعات سازمان ، نشان دهنده فعاليت

 رشيو آ
 تعاريف سند و مدرك:•

ديدگاههاي مختلف  از تفاوت هاي سند و مدرك از نظر حقوقي ، تعريف سند
د  اسناد ،ارزش هاي اسناد ، نقش سن حقوقي، بايگاني ، انواع،،واژه ،اداري 

 سازمان ،اجزاء تشكيل دهنده سند ،اركان سند .بعنوان وسيله انتقال اطالعات 
 

 :  دوره��ور �ی 

 
 

 با سالم و احترام 
  از اين رو  تبديل شده است  به يك مهم  يدر شركتها و سازمانهاي دولتي و خصوص اسنادو مدارك مديريتبا توجه به نقش مهم سيستمهاي نظم دهي به امور اداري،  

اساتيد زبده و مجرب در  از يكي منديبا بهره  و بودجه استان تهرانسازمان برنامه از  حيطه اداري و ماليمجوز آموزش كاركنان دولت در  داراي شركت سامان به انديش
 نمايد:آموزشي به شرح زير را برگزار مي فضايي مطلوب دوره

گا�ی و�د�یت ا�ناد  ا�ول با�  
 روشهاي طبقه بندي اسناد :•

روش هاي بحث كدگذاي در اداره امور اسناد ، روشهاي خاص اسناد موضوعي،
الفبائي، مركب، حروف و عدد، متوالي ، شماره گذاري  خاص اسناد رسمي ،

 محدودو...
 ابزارهاي بايگاني:•

ها، انواع قفسه ها، انواع ابزارهاي  مرها وگيره ، انواع دفتر ، انواع فانواع پوشه 
نقش كامپيوتر در اداره امور  –ناد سماشيني ، نقش كامپيوتر در اداره امور ا

 ري در بايگاني اتوماسيون اداريبحث اتوماسيون ادا –ناد سا
 تعاريف  پرونده :•

ل پرونده ، انواع پرونده هاي پرونده ها، علل تشكيل پرونده ، اصول تشكي انواع
رسمي، انواع پرونده هاي موضوعي ، قوانين و مقررات اسناد ، نقش سازمان 

   

کان مركز همايش هاي سامان به انديش 16الي  8:30از ساعت  1396ماه آذر7مورخ شنبه سه:     زمان و �  

:آموزشيصالحيت داراي مجوز تاييد   
ويژه كاركنان دولت)( سازمان برنامه و بودجه استان تهران■   

 ■ سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
 ■اداره كل تشكيالت و آموزش شهرداري تهران

 
 

 

 �ھدی ا�وب زاده
و��وء �یئت �د�ه �د� عا�ل  

 آشنايي با  مدرس: دكتر علن

 سوابق اجرايي در مركز آموزش مديريت دولتي:   
 كارشناس ارشد آموزش-
رئيس قسمت آموزشهاي بلند مدت( كارشناسي -

 ارشد)
 مدير گروه آموزشهاي تخصصي و كارشناسي-
 مدير كل امور اداري و مالي-
 مدير گروه سمينارها و كارگاههاي آموزشي-
 مشاور آموزش نيروي انساني و برنامه ريزي-
 معاون اجرائي-
 عضو هيات مدرسين مركز آموزش مديريت دولتي-

 

سي سال سابقه تدريس در مقاطع كارشناسي و مديريت در رشته هاي اداري و مالي و آموزش و -
 برنامه ريزي نيروي انساني در بخش دولتي

 فوق ليسانس علوم تربيتي از دانشگاه تهران-
 دكترا مديريت آموزشي در دانشگاه كاليفرنياي جنوبي آمريكا-
 رشته هاي تدريس-

oمديريت اسناد و اصول بايگاني و آرشيو 
oاداره امور دفتري و گردش مكاتبات در سازمان 
oمديريت امور اداري و كارگزيني 

كتاب روش -انكتاب مسئوالن دفاتر مدير-تاليفات: كتاب اداره امور دفتري و گردش مكاتبات در سازمان
 تدريس بايگاني و مديريت اسناد

 اعطا خواهد شد .معتبر در پايان به تمامي  شركت كنندگان گواهينامه
و بودجه سازمان برنامه  "از وزتوجه: براي شركت كنندگاني كه از سازمان يا شركت دولتي معرفي مي شوند گواهينامه معتبر در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت براساس مج

صادر خواهد شد. "استان تهران   
 �را�ط ثبت �م:

 ثبت نام ) شركت متبوع با ذكر شماره و تاريخ بروشور و تكميل فرم ذيل ( ارسال معرفي نامه از سازمان /)  1
حساب جاري شماره به  ][شامل هزينه استاد، ناهار و پذيرايي، بسته آموزشي و گواهي نامهخالص هزار ريال)  سيصدميليون و  دوريال ( 000/300/2ارائه فيش بانكي بابت واريز شهريه به مبلغ )  2

  به نام شركت سامان به انديش رهاورد ياد   IR250120000000001761804341شبا 63594بانـك ملت شعبه ميدان هفت تير كد  41/17618043
 در نظر گرفته خواهد شد. تخفيف  %15نفر  8و بيشتر از  %10نفر  8تا  6%،5نفر  5تا  3 در صورت ثبت نام گروهي در سمينارتوجه :

3 ) انصـراف فقط به صورت كتبـي تـا يك هفته قبـل از برگـزاري  برنامه پذيرفته مي شود  در غير اينصورت تنها بسته آموزشي ارائه شده ، ارسال ميگردد و در صورت پرداخت شهريه هزينه 
.مسترد نخواهد شد و در صورت عدم پرداخت مي بايست شهريه كامل پرداخت گردد  

يا شماره مستقيم  )و105(خط) داخلي 10( 88318550هاي درخصوص شرايط برگزاري به صورت اختصاصي در محل با شماره تلفنخواهشمند است جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر 
 .تماس حاصل فرمائيد 88318551و يا نمابر  88321909

 مراجعه نماييد.  .irwww.sbacoبه آدرس سايت شركت 1396جهت اطالع از تقويم دوره هاي آموزشي و سمينارهاي ويژه سال 


